Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų
prevencijos projektų ir
bendruomenių iniciatyvų gerosios
praktikos konkurso nuostatų
1 priedas
PROJEKTO, TEIKIAMO NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PREVENCIJOS
PROJEKTŲ IR BENDRUOMENIŲ INICIATYVŲ GEROSIOS PRAKTIKOS
KONKURSUI, PARAIŠKOS APRAŠAS
1. Projekto pavadinimas. „Sinerginės saugumo platformos sukūrimas Rytų Latvijos ir
Lietuvos pasienyje“.
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 (-ų) pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas, telefonai, el. pašto
adresas, banko sąskaita.
Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, juridinio asmens kodas
290218260, adresas: Aušros g. 22, Utena,+370 38 970 055, utenosvpk@policija.lt, sąskaita: LT

36 7044 0600 0782 8223, SEB bankas.
4. Informacija apie projektą:
4.1. projekto pradžios data (metai-mėnuo-diena), (numatoma) projekto pabaigos data
(metai-mėnuo-diena);
Nuo 2017-05-16 iki 2019-05-16
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
(iki 150 žodžių);
Įgyvendinant projektą įrengiamos intelektualios naktinės ir dieninės vaizdo stebėjimo
sistemos, galinčios atpažinti transporto priemonių valstybinius registracijos numerius ant visų
tarpvalstybinių kelių ir valstybinių tranzito kelių Rytų Latvijos ir Lietuvos pasienyje, taip pat
iš esmės pagerinama abiejų valstybių policijos ir pasienio apsaugos techninė įranga, skirta
kovai su nusikalstamumu abipus sienos.
4.3. informacija apie tai, kaip projektu prisidedama prie gyventojų informuotumo apie
nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją didinimo (iki 150 žodžių);
Įgyvendinant projektą vykdoma saugumo informacinė kampanija „Jei matai, tai
netylėk!“. Organizuojami įvairūs prevenciniai renginiai mokyklose, taip pat dalinami įvairūs
reprezentaciniai suvenyrai: įvairaus tipo atšvaitai.
4.4. esamos situacijos (problemos) analizė (iki 200 žodžių);
Institucinio bendradarbiavimo per sieną trūkumas sprendžiant nusikalstamumo
abipus sienos, viešojo saugumo ir nelegalios imigracijos klausimus, kur Rytų Latvija ir Lietuva
yra naudojamos kaip tranzito regionai tolesniam nusikalstamumo judėjimui į Europą.
4.5. projekto tikslas (-ai) (iki 150 žodžių);
Sukurti sinerginę bendradarbiavimo platformą valstybių saugumui stiprinti ir skatinti
bendradarbiavimą tarp gyventojų, teisėsaugos įstaigų ir savivaldybių. Taip pat pagerinti abiejų
valstybių policijos ir pasienio apsaugos techninę įrangą skirtą kovai su nusikalstamumu.
4.6. projekto uždaviniai (iki 150 žodžių);
4.6.1. Išmaniosios vaizdo sistemos įdiegimas abipus Latvijos ir Lietuvos sienos
(duomenų perdavimas, transporto priemonių numerių nuskaitymas ir t.t.);
4.6.2. policijos, pasieniečių ir savivaldybių darbuotojų kompetencijos kėlimas;
4.6.3. prevencinių akcijų, renginių visuomenei organizavimas;
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4.6.4. pažintinės kelionės į Nyderlandus (Haga- Europolas) ir Vokietijos Respubliką
(policijos įstaigos) organizavimas.
4.7. teorinis pasirinkto prevencijos būdo ir priemonių pagrindimas (iki 150 žodžių);
Projekte organizuojamos akcijos visuomenėje: bendras latvių ir lietuvių patruliavimas
viešuose renginiuose, saugumo akcijos švietimo įstaigose (darželiuose ir mokyklose), projekto
viešinimas socialiniuose tinkluose, švietimo įstaigų tinklapiuose ir projekto partnerių
tinklapiuose.
4.8. nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos mechanizmo (-ų), naudojamų projekte,
aprašymas (iki 150 žodžių);
Projekto lėšomis įdiegtos vaizdo stebėjimo kameros apsaugos visuomenę nuo
nusikalstamumo ir daromų administracinių nusižengimų, taip pat užkardins nusikalstamas
veikas. Iš viso Utenos aps. VPK saugomoje teritorijoje bus įrengtos 12 vaizdo stebėjimo kamerų.
4.9. projekto veiklos (priemonės) (iki 150 žodžių);
Gerosios praktikos pasidalijimai tarp Lietuvos ir Latvijos pareigūnų, mokymai
siekiant kurti geresnius bendradarbiavimo įgūdžius, pažintinė kelionė į Nyderlandų karalystę
ir Vokietiją.
4.10. projekto vykdytojai;
Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Latvijos Respublikos Vidaus
reikalų ministerijos valstybinė policija.
4.11. projekto dalyviai (tikslinė grupė);
Projektas apima šias tikslines grupes: Lietuvos ir Latvijos gyventojus (Utenos apskritis
ir Latgalos regionas).
4.12. vykdymo vieta;
Utenos apskritis bei Latgalos regionas.
4.13. projekto partneriai, rėmėjai, jų įsitraukimas įgyvendinant projektą (iki 200 žodžių);
Latvijos Respublikos valstybinė sienos apsaugos tarnyba, Valstybės sienos apsaugos tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Ignalinos rinktinė, Utenos rajono
savivaldybės administracija, Molėtų rajono savivaldybės administracija, Kraslavos
savivaldybė, Karsavos savivaldybė.
4.14. projekto rezultatai:
4.14.1. informacija apie tai, ar buvo daromas (yra planuojamas) proceso vertinimas. Jei taip,
kokie proceso rodikliai buvo nustatyti, kas atliko (atliks) vertinimą (viduje ar iš šalies) ir kokie buvo
pagrindiniai rezultatai (iki 300 žodžių);
Nėra.
4.14.2. informacija apie tai, ar buvo atliktas (yra planuojamas) rezultatų ar poveikio
vertinimas. Jei taip, kokie projekto rezultato rodikliai buvo nustatyti, kas atliko (atliks) vertinimą
(viduje ar iš šalies), koks duomenų ir vertinimo metodas buvo (bus) naudojamas, kokie buvo
pagrindiniai rezultatai (iki 300 žodžių);
Nėra. Galutiniai projekto rezultatai bus žinomi įgyvendinus projektą iki galo, t.y. 201905-16. Vertinimą atliks nepriklausoma audito įmonė.
4.14.3. informacija apie tai, ar buvo atlikta išlaidų ir gautos naudos analizė. Jei taip, kaip ir
kieno ji buvo atlikta, pagrindinės analizės išvados (iki 150 žodžių);
Išlaidų naudos analizę už pirmąjį projekto etapą atliko audito įmonė. Pažeidimų
nebuvo rasta, visi viešieji pirkimai atlikti pagal galiojančius teisės aktus.
4.15. paaiškinimas, kodėl projektas gali būti vadinamas naujovišku pagal savo metodus ar
priemones (iki 150 žodžių);
Projektas yra naujoviškas, nes juo siekiama įrengti intelektualią naktinių ir dieninių
vaizdo stebėjimo kamerų sistemą. Projekto metu tikimasi, jog ateityje bus galima keistis
duomenimis tarp Latvijos ir Lietuvos policijos įstaigų - tiesiogiai ( šiuo metu keičiamasi
vadovaujantis Šengeno įstatymu).
4.16. paaiškinimas, kodėl projektą būtų galima įgyvendinti kitame kontekste (pavyzdžiui,
kitoje savivaldybėje, šalyje), įskaitant informaciją apie tai:
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4.16.1. kaip ir kieno šis projektas buvo (yra) finansuojamas (iki 150 žodžių);
Finansuoja Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa.
4.16.2. kokios buvo (yra) projekto su finansais, medžiagomis ir žmogiškaisiais ištekliais
susijusios išlaidos (iki 150 žodžių).
15 proc. skirta žmogiškiesiems ištekliams, kita suma skirta mažavertėms prekėms
(atšvaitams) ir investicinės išlaidos (vaizdo stebėjimo kameros, prezentacinė palapinė),
paslaugoms (mokymų organizavimui, kelionei), viešinimui.
4.17. Kur galima rasti daugiau informacijos apie projektą? Pateikiamos nuorodos į projekto
svetainę ar internete esančius pranešimus bei publikacijas apie projektą (įskaitant užsienio kalbomis);
www.facebook.com/Interreg-Latvijos-ir-Lietuvos-projektas-353197425137901/
4.18. kita svarbi, su projektu susijusi, informacija.
___________

