Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų
prevencijos projektų (programų) ir
bendruomenių iniciatyvų
praktikos konkurso nuostatų 1 priedas
NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS PROJEKTŲ
(PROGRAMŲ) KONKURSO PARAIŠKA

1. Projekto pavadinimas. SAUGI UTENA 2017
2. Informacija apie tai, kokiai paskelbtai konkurso temai skirtas projektas.
Projektas skirtas temai: „Bendruomenės policijos veikla: bendruomenės ir policijos
bendradarbiavimas, prevencinės iniciatyvos siekiant užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją
tvarką.“
3. Projekto rengėjo (rengėjų) pavadinimas, juridinio asmens kodas, 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 koordinatorius :
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnės Agnė
Steponavičienė ir Daiva Maselskienė. Kontaktai : mob. tel. 8 677 836 80; 8 686 140 27, el. p.
agne.steponaviciene@policija.lt; daiva.maselskiene@policija.lt
4. Informacija apie projektą:
4.1. Projekto pradžio data (metai – mėnuo - diena) - 2017-03-13, projekto pabaigos data (metaimėnuo – data) iki 2017-12-18.
4.2. informacija apie tai, kaip projektu prisidedama prie nusikalstamų ir kitų teisės pažeidimų
prevencijos ir (arba) nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų skaičiaus ar nusikaltimų baimės mažinimo
(iki 150 žodžių).
Policijos pareigūnai šiuo projektu siekia gyventojus įtraukti į policijos vykdomas
prevencines veiklas, skatinti gyventojų bendruomeniškumą, tarpusavio bendravimą ir keitimąsi
informacija saugios aplinkos kūrimo klausimais. Policijos ir gyventojų vykdomos prevencinės

veiklos paskatins ir kitus rūpintis vieni kitų asmens ir turto saugumu, 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 (iki 150 žodžių).
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 (iki 200 žodžių).
Policijos prevencinės veiklos gerinimo formos skatina, įpareigoja išaiškinti ir šalinti visas
nusikaltimų ar teisės pažeidimų darymo priežastis ir sąlygas. Svarbiausiais policijos uždaviniais
išlieka nusikalstamų veikų ir kitų teisėtvarkos pažeidimų tyrimas ir atskleidimas, jų prevencija,
viešosios tvarkos, visuomenės rimties, saugumo užtikrinimas, žmogaus teisių ir laisvių apsauga bei
socialinės pagalbos teikimas.
2016 m. Utenos aps. VPK užregistruota 590 vagysčių atvejų (2015 m. - 998). Ištirta 234
vagysčių atvejai (39,7 proc.), 2015 m. - 308 (30,9 proc.). Užregistruota 102 vagysčių atvejai
įsibraunant į gyvenamąsias patalpas (2015 m. - 170).
2016 m. užregistruota 93 viešosios tvarkos pažeidimai (2015 m. - 108), ištirta - 67 (2015 m.
-78).
2016 m. Utenos aps. VPK užregistruota 108 sunkūs ir labai sunkūs nusikaltimai (2015 m. 115), ištirta 83 (2015m. - 81).
Nemažai nusikaltimų įvykdoma kaimuose - negyvenamosiose sodybose, vienkiemiuose,
kolektyviniuose sodo nameliuose. Vagystes skatina ir piliečių neapdairumas, atsainus požiūris į
savo turto saugumą (be priežiūros paliekami vertingi namų apyvokos daiktai, sodo ar ūkio darbams
skirti įrankiai, elektriniai prietaisai, žoliapjovės ir kiti vertingi daiktai).
Dalį nusikalstamų veikų ar administracinių nusižengimų įvykdo būtent atvykę poilsiautojai.
Tą patvirtina ir sugadintas poilsiaviečių inventorius, šiukšlėmis užversta jų aplinka, kelio ženklų
niokojimas.
Atsižvelgiant į tai, kad nors ir stastistiškai kasmet nusikalstamumo rodikliai mažėja, būtina
ir toliau aktyviai vykdyti bendrają, individualiąją, situacinę nusikalstamų veikų prevenciją Utenos
mieste bei rajone. Būtina lankyti gyventojus, bendradarbiauti su visuomene, informuoti juos
asmens ir turto apsaugos klausimais, siekiant sumažinti vagysčių, vagysčių iš gyvenamųjų patalpų,
viešosios tvarkos pažeidimų ir kitų nusikalstamų veikų skaičių bei skatinti visuomenę aktyviai
prisidėti prie saugios aplinkos kūrimo.

4.5. projekto tikslas (-ai) (iki 150 žodžių).
1. skatinti vietos gyventojų bendruomenių įsitraukimą į nusikaltimų ir administracinių nusižengimų
prevencinę veiklą, bendradarbiavimą su policija;
2. vykdyti nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų prevenciją;
3. ugdyti bendruomenės narių pilietiškumą, skatinti gyventojus rūpintis vieni kitų saugumu, kurti
saugią aplinką Utenos krašte.
4.6. projekto uždaviniai (iki 150 žodžių).
1. Bendradarbiaujant su Utenos r. Vyžuonų seniunijos seniūnu, surengti policijos ir visuomenės
šventę;
2. Vykdyti policijos ir visuomenės susirinkimus visose Utenos r. seniūnijose, aplankyti Utenos m. ir
Utenos r. seniūnijose įkurtas saugios kaimynystės grupes, skatinti gyventojus saugoti save ir savo
turtą, bendradarbiauti su policija, apie pastebėtus teisės pažeidimus pranešti policijai, rūpintis savo ir
kaimynų gyvenamosios vietos saugumu;
3. Vykdyti 20 prevencinių reidų viešosios tvarkos užtikrinimui Utenos mieste bei rajone, aplankant
vienkiemių gyventojus, poilsiavietes, siekiant užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą;
4. Vykdyti prevencinį konkursą „Saugiausia Utenos r. seniūnija“, skatinti seniūnijų gyventojus,
seniūnus, gyventojų bendruomenes rūpintis gyvenamosios vietos saugumu, įsitraukti į policijos
vykdomas prevencines priemones ir renginius, siekti, kad jų seniūnija butų išrinkta saugiausia
seniūnija Utenos r.
4.7. Teorinis pasirinkto prevencijos būdo ir priemonių pagrindimas (150 žodžių) vykdymo trukmė,
tęstinumas.
Projekto vykdymo trukmė yra 2017-ieji metai. Projekto metu tikimasi, kad Utenos
mieste ir rajone sumažės nusikalstamų veikų, administracinių nusižengimų, kadangi gyventojai taps
aktyvesni teisės pažeidimų prevencijos srityje. Padidės visuomenės bendradrarbiavimas su policija,
todėl padaugės pranešimų policijai apie pastebėtus teisės pažeidimus ar nusikalstamas veikas.
Susitikimų su gyventojais metu, visuomenė labiau bus informuota asmens ir turto apsaugos
klausimais, todėl gyventojai taps budresni, labiau rūpinsis savo ir kitų turto saugumu, sumažės
tikimybė jiems nukentėti nuo asmenų, linkusių daryti teisės pažeidimus.
Prevencinis konkursas „Saugiausia Utenos r. seniūnija“, paskatins gyventojus
aktyviau rūpintis gyvenamosios aplinkos ir vieni kitų saugumu seniūnijose. Gyventojai savo
iniciatyva aktyviau prisidės prie policijos vykdomų prevencinių renginių ir priemonių. Išrinktai
saugiausiai Utenos r. seniūnijai, bus įteikta iškaba, žyminti, kad ši seniūnija yra pati saugiausia Utenos
rajone, taip pat pereinamoji taurė. Visuomenė apie tai bus informuota visuomenės informavimo
priemonėmis.

Utenos r. Vyžuonų seniūnijoje vykstančios policijos ir visuomenės šventės metu
gyventojai tiesiogiai susipažins su policijos pareigūno profesija, suaugusiems ir vaikams bus
primintos saugaus eismo taisyklės. Vyks prevencinis dviračių žymėjimas, tai yra sumažės vagysčių
atvejų. Pareigūnai užtikrins dviratininkų saugumą dviračių žygio metu iš Utenos m. į Vyžuonų mstl.
Gyventojai ims labiau pasitikėti policija.
4.8. nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos medchanizmo(-ų), naudojamų projekte,
aprašymas (iki 150 žodžių).
Numatomi vykdyti policijos ir kitų institucijų susirinkimai su gyventojų
bendruomenėmis, saugių kaimynysčių nariais Utenos mieste ir Utenos r. seniūnijose. Susirinkimų
metu skatinti gyventojus rūpintis savo ir kitų gyvenamosios vietos saugumu, bendradarbiauti su
policija, keistis informacija, pranešti policijai apie pastebėtus daromus teisės pažeidimus ar
nusikalstamas veikas. Projekto metu pareigūnai vykdys prevencinius reidus Utenos mieste ir Utenos
r. seniūnijose, užtikrins viešąją tvarką, visuomenės saugumą, aplankys vienkiemių gyventojus, sodų
bendrijas, poilsiavietės, reaguos į įvykius, iškvietimus. Ištisus metus bus vykdomas prevencinis
konkursas „Saugiausia Utenos r. seniūnija“, Utenos r. Vyžuonų seniūnijoje bus surengta policijos ir
visuomenės šventė.
4.9. projokto veiklos (priemonės) (iki 150 žodžių)
Data

Veiksmai

2017 metų kovas - Policijos ir kitų institucijų susirinkimai su gyventojais visose devyniose Utenos
balandis

r. seniūnijose.
1) informacijos paskelbimas;
2) derinimas dėl patalpų;
3) derinimas

su

kitomis

suinteresuotomis

institucijomis,

dalyvausiančiomis susitikimuose (Utenos r. savivaldybės Vaiko teisių
apsaugos skyriaus specialistai, Probacijos tarnyba, Utenos šeimos ir
vaiko gerovės centras, Anykščių moterų užimtumo ir informacijos
centras).
4) įvykdytų

prevencinių

susirinkimų su

gyventojais

viešinimas

visuomenės informavimo priemonėmis.
2017 metai

Aplankyti saugios kaimynystės grupes Utenos mieste ir Utenos r. seniūnijose.

2017 m. liepa - rugsėjis Informacinių

lipdukų

(vagysčių

prevencijai)

rengimas,

maketavimas,

užsakymas, įgijimas. Saugiausios seniūnijos lentelės, led atšvaitų užsakymas,
įgyjimas.
2017 metai

Reagavimas į įvykius, tinkama paslaugų kokybė.

2017 metai

Vykdyti 20 prevencinių reidų Utenos mieste bei rajone, užtikrinant viešąją
tvarką, aplankant vienkiemių gyventojus, poilsiavietes.

2017 metai

Saugiausios Utenos r. seniūnijos konkurso organizavimas ir vykdymas.

4.10. projekto vykdytojai. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus
pareigūnai, bendruomenės pareigūnai.
4.11. projekto dalyviai (tikslinė grupė). Utenos miesto ir rajono gyventojai, 7000 žmonių.
4.12 projekto vykdymo vieta. Utenos miestas ir Utenos r. seniūnijos.
4.13. projekto partneriai, rėmėjai, jų įsitraukimas įgyvendinant projektą (iki 200 žodžių).
Šį prevencinį projektą ir jame numatytas priemones vykdė Utenos apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnai, bendruomenės pareigūnai
bendradarbiaudami su Utenos r. seniūnijų seniūnais, seniūnaičiais, socialiniais darbuotojais, Utenos
r. savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus specialistais, Anykščių moterų užimtumo ir informacijos
centro darbuotojais, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Paramos šeimai skyriaus darbuotojais,
Utenos r. savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais, Utenos r. socialinių paslaugų
centro socialiniais darbuotojais, Asociacijos Utenos apskrities vyrų krizių centro atstovais, Utenos m.
ir rajono švietimo įstaigų atstovais.
4.14. projekto rezultatai:
2017 m. kovo - balandžio mėnesiais policijos pareigūnai bendradarbiaudami su
Utenos r. seniūnais, seniūnaičiais, Utenos r. savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus
darbuotojais vykdė policijos ir visuomenės ataskaitinius susirinkimus devyniose Utenos r.
seniūnijose. Gyventojams pristatyti policijos reformos privalumai, atkreiptas dėmesys į tai, kad
policijos pareigūnų daugiau dirbs gatvėse, kurie užtikrins viešąją tvarką ir visuomenės saugumą,
vykdys saugaus eismo kontrolę ir nusikalstamų veikų prevenciją. Visuomenei pristatyti Utenos
miesto ir rajono seniūnijų teritorijas aptarnaujantys pareigūnai, kad seniūnijų gyventojai žinotų kur
gali kreiptis pagalbos. Pristatyti nusikalstamumo statistiniai duomenys seniūnijose. Gyventojai
paskatinti būti budriais, pasirūpinti savo turto saugumu siekiant išvengti vagysčių ir sukčiavimo
atvejų. Visuomenė supažindinta su Utenos r. savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus
darbuotojų vykdomomis funkcijomis ir veikla. Diskusijų metu atsakyta į gyventojų rūpimus
klausimus. Išdalintos įvairios prevencinės priemonės su aktualia prevencinio pobūdžio informacija

dėl vagysčių, sukčiavimų, smurto prevencijos - lankstinukai, plakatai, rašikliai, žibintuvėliai,
magnetėliai, lipdukai.
2017 m. gegužės 20 d. pareigūnai bendradarbiaudami su Utenos r. Vyžuonų seniūnijos
gyventojų bendruomene Utenos r. Vyžuonų seniūnijoje vykdė policijos ir visuomenės šventę "Mink
į Vyžuonas", kurios metu visuomenei demonstravo tarnybines transporto priemones, kartu su
policijos bičiuliu Amsiu vykdė teisinių žinių viktoriną bei prevencinį piešinių konkursą tema "Kelyje
aš saugus". Vaikai ir suaugusieji apdovanoti šviesą atspindinčiomis liemenėmis, atšvaitais,
žibintuvėliais, rašikliais su prevencinio pobūdžio informacija. Vykdant vagysčių prevenciją,
pareigūnai atliko gyventojų vertingų daiktų žymėjimą. Vyko draugiškos policijos pareigūnų ir
jaunimo futbolo varžybos. Jaunieji policijos rėmėjai padėjo policijos pareigūnams vykdyti švietėjišką
prevencinę veiklą renginio metu.
2017 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais pareigūnai bendradarbiaudami su Utenos r.
seniūnais, seniūnaičiais, Utenos r. savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus
darbuotojais vykdė susirinkimus su saugių kaimynysčių grupių atstovais Utenos mieste bei
kaimiškose vietovėse. Susirinkimų metu gyventojams pristatyta kriminogeninė situacija Utenos
mieste ir seniūnijose, atkreiptas dėmesys, dėl padidėjusio sukčiavimų ir vagysčių atvejų skaičiaus.
Gyventojai įspėti būti budriais ir saugotis telefoninių sukčių, kurie iš gyventojų išvilioja dideles
pinigų sumas, pasirūpinti savo turto saugumu, siekiant išvengti vagysčių atvejų. Visuomenė
supažindinta su Utenos r. savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojų
vykdomomis funkcijomis ir veikla. Utenos krašto gyventojai buvo skatinami bendradarbiauti su
policija, keistis informacija, siekiant užkirsti kelią teisės pažeidimams bei nusikalstamoms veikoms,
pranešti policijai apie pastebėtus asmenų daromus teisės pažeidimus.
Siekiant užtikrinti viešąją tvarką ir žmonių saugumą viešose vietose, paplūdimiuose,
aplankyti vienkiemių gyventojus, informuoti juos asmens ir turto apsaugos klausimais, pareigūnai
projekto vykdymo laikotarpiu vykdė 20 prevencinio pobūdžio reidų Utenos r. seniūnijose. Taip pat
buvo siekiama užtikrinti nuolatinį tinkamą policijos pareigūnų reagavimą į įvykius, tinkamą paslaugų
kokybę.
2017 m. vykdytas prevencinis konkursas "Saugiausia Utenos rajono seniūnija".
Komisijai įvertinus Utenos r. seniūnijų pateiktas metines ataskaitas (dėl seniūnijų darbuotojų,
seniūno, gyventojų bendruomenės įvykdytų veiklų seniūnijose kuriant ir puoselėjant saugią
gyvenamąją aplinką), gyventojų pateiktą nuomonę ( surinktą anoniminiu anketavimo būdu iš
kiekvienos seniūnijos) dėl saugios gyvenamosios aplinkos vertinimo seniūnijoje, atsižvelgus į
nusikalstamumo statistikos rodiklius ir kitus konkurso vertinimo kriterijus, buvo išrinkta 2017 m.
saugiausia Utenos rajono seniūnija, kuria tapo - Utenos seniūnija,seniūnas S. Gaižauskas seniūnas.

2018 m. sausio 22 d. Utenos r. savivaldybėje susirinkimo metu konkurso nugalėtojai – Utenos
seniūnijai, įteikta pereinamoji taurė ir lentelė (įsigyta projekto lėšomis) žyminti, jog ši seniūnija yra
saugiausia Utenos rajone 2017 metais.
Projekto lėšomis buvo įsigyti prevencinio pobūdžio lipdukai (50 vnt.) skirti vagysčių
prevencijai, led atšvaitai ant kojų (50 vnt.). Šios prevencinės priemonės buvo išdalintos Utenos r.
seniūnijų gyventojams susitikimų metu. Taip pat projekto lėšomis įgyta saugiausios seniūnijos lentele
(1 vnt.), kuri įteikta Utenos seniūnijai, konkurso "Saugiausia Utenos rajono seniūnija" nugalėtojai.
4.15. paaiškinimas, kodėl projektas gali būti vadinamas naujovišku pagal savo metodus ar priemones.
2017 m. Utenos mieste ir rajone sumažėjo nusikalstamų veikų skaičius. 2017 m.
Utenos apskrities vyriausiajame policijos komisariate užregistruota 209 vagysčių atvejai (2016 m. 590), 71 viešosios tvarkos pažeidimų atvejis (2016 m. - 93). Policijos pareigūnai aktyviai vykdė
prevencinę veiklą, susitikimų su gyventojais metu informavo gyventojus dėl asmens ir turto apsaugos,
kaip išvengti sukčiavimo ir vagysčių atvejų, kaip nenukentėti nuo kitų nusikalstamų veikų.
Gyventojams buvo išdalinti prevencinio pobūdžio lankstinukai, lipdukai su informacija dėl asmens ir
turto apsaugos. Išdalinti led atšvaitai ant kojų, kad gyventojai būtų saugūs tamsiu paros metu.
Policijos informatyvi prevencinio pobūdžio informacija dėl asmens ir turto apsaugos nuolat
gyventojams buvo teikiama bendradarbiaujant su dvasininkais Šv.Mišių metu, su Utenos radiju,
tiesioginio eterio metu, prevencinio pobūdžio straipsniai talpinami Utenos krašto laikraščiuose,
Utenos apskrities VPK internetinėje svetainėje, Uenos r. savivaldybės internetinėje svetainėje.
Utenos krašto gyventojai tapo labiau informuoti, budresni ir ėmė labiau rūpintis savo turto ir
gyvenamosios vietos saugumu, labiau komunikuoti su kaimynais. Pagal galimybes stengėsi įsidiegti
vaizdo stebėjimo kameras, led šviestuvus su judesio davikliais savo kiemuose, stebėti asmenis kurie
atvyksta ir išvyksta iš seniūnijų, jaunimo susibūrimo vietas (pvz. Užpalių sen. gyventojai).
Visuomenė pradėjo aktyviau bendradarbiauti su policija keistis informacija, apie pastebėtus teisės
pažeidimus ir nusikalstamas veikas pranešti policijai bendruoju pagalbos telefonu 112. Policijos
pareigūnų vykdyti prevencinio pobūdžio reidai Utenos r. seniūnijose, kurių metu pareigūnai užtikrino
viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, bendravo su vietiniais gyventojais, padėjo užkirsti kelią
galimos nusikalstamoms veikoms bei galimiems administraciniams teisės pažeidimams. Vykdytas
prevencinis konkursas „Saugiausia Utenos r. seniūnija“, paskatino gyventojus aktyviau rūpintis
gyvenamosios aplinkos ir vieni kitų saugumu seniūnijose. Gyventojai savo iniciatyva aktyviau
prisidėjo prie policijos vykdomų prevencinių renginių ir priemonių.
Utenos r. Vyžuonų seniūnijoje vykstančios policijos ir visuomenės šventės metu gyventojai tiesiogiai
susipažino su policijos pareigūno profesija, vykdomomis funkcijomis. Tėvai ir vaikai gilino žinias
saugaus eismo tematika, o tai padės puoselėti saugų elgesį kelyje, išlaikyti pagarbą ir toleranciją

pėsčiųjų ir vairuotojų atžvilgiu. Vykdant prevencinį projektą prie policijos prevencinės veiklos
vykdymo aktyviai prisidėjo policijos rėmėjai ir jaunieji policijos rėmėjai, kurie padeda policijai kurti
saugią gyvenamąją aplinką Utenos krašte. Šios vykdytos prevencinės priemonės įtakojo nusikalstamų
veikų mažėjimą Utenos krašte.
4.16.paaiškinimas, kodėl projektą būtų galima įgyvendinti kitame kontekste (pavyzdžiui, kitoje
savivaldybėje, šalyje).
4.16.1 kaip ir kieno šis projektas buvo (yra) finansuojamas (iki 150 žodžių);
4.16.2 kokios buvo (yra) projekto su finansais, medžiagomis ir žmogiškaisiais ištekliais susijusios
išlaidos 9 iki 150 žodžių).
2017 m. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai vykdė prevencinį
projektą - “Saugi Utena 2017“, kuriam finansavimą (760 eurų) skyrė Utenos rajono savivaldybė. Šio
projekto metu policijos bendradarbiavimas su projekto partneriais paskatino Utenos r. seniūnijų
gyventojus labiau rūpintis savo ir kaimynų turto, gyvenamosios vietos saugumu, keistis informacija
su policija, glaudžiau bendrauti bei bendradarbiauti tarpusavyje. Gyventojai savo iniciatyva pradėjo
atlikti gyvenamosios vietos stebėjimus seniūnijose, keisdamiesi informacija vieni su kitais apie
atvykstančius ir išvykstančius asmenis. Pagal galimybes gyventojai įsisteigė seniūnijose vaizdo
stebėjimo kameras, pradėjo rūpintis gyvenamosios vietos apšvietimu. Bendrai su policija ir projekto
partneriais vykdomos priemonės paskatino gyventojus prisidėti prie nusikalstamų veikų ir teisės
pažeidimų prevencijos vykdymo. Tarpusavio bendravimas tapo glaudesnis, padidėjo gyventojų
saugumo jausmas. Dvasininkai Šv. mišių metu netik skatino gyventojus rūpintis vieni kitų ir turto
saugumu, tačiau ir glaudžiau bendrauti vieni su kitais, rūpintis vieni kitais, puoselėti bendrystės
jausmą su policija.
Prevencinio projekto metu vykdytos prevencinės priemonės buvo nuolat viešinamos 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.
Vykdant nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevenciją, glaudžiai bendradarbiaujant su
gyventojų bendruomenėmis lengviau užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms, teisės pažeidimams.
Bendrai kartu policijos ir visuomenės vykdomos priemonės kuriant saugią aplinką suvienija, sutelkia
į bendrystę, skatina abipusį pasitikėjimą. Dirbdami vieningai galime pasiekti gerų rezultatų
(nusikalstamų veikų skaičiaus mažėjimo), užtikrinti visuomenės saugumą,bei tapti puikiu pavyzdžiu
kitoms gyventojų bendruomenėms.
Dėl informacijos apie projektą galite kreiptis į projekto koordinatorius - Utenos apskrities
vyriausiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnus.

