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Šiaulių miesto savivaldybės 
Administracijos direktorius

Antanas Bartulis
______________________

                 (data)

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 
NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS TIKSLINIŲ PROJEKTŲ

ĮGYVENDINIMO 2022 M. ATASKAITA

Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracija  vykdė  Šiaulių  miesto  savivaldybės  (toliau  –
Savivaldybė)  nusikaltimų  prevencijos  2020–2022  m.  programą  (toliau  – programa),  patvirtintą
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-456. Šiaulių miesto
gyventojų saugumo stiprinimo ir saugios savivaldybės plėtros komisija (toliau – Plėtros komisija)
pritarė 2022 m. metiniam Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos veiklos planui (toliau
– Planas), kuri patvirtino direktorius (2022-02-21 dok. Nr. TPSA-114).

Programoje nustatytų projektų vykdytojai  pateikė užpildytas paraiškas dėl Šiaulių miesto
savivaldybės  nusikaltimų  prevencijos  programos  tikslinių  projektų  finansavimo,  kurias  Šiaulių
miesto  savivaldybės  administracijos Civilinės  saugos  ir  teisėtvarkos  skyrius,  programos  plano
vykdytojas, perdavė vertinti Nusikaltimų prevencijos programos finansuojamų projektų vertinimo
komisijai jos veiklos nuostatuose nustatyta tvarka. Finansuotini projektai nustatomi vadovaujantis
kriterijais,  nustatytais  Nusikaltimų  prevencijos  programos  tikslinio  projekto  vertinimo  anketoje
(Nusikaltimų prevencijos programos tikslinių projektų įgyvendinimo taisyklių 2-ame priede). 

Programos priemonės „Įgyvendinti prevencines programas“ uždaviniams įgyvendinti 2022
m.  iš  Savivaldybės  biudžeto  skirta  43000 Eur  (2021 m.  – 43000 Eur,  2020 m.  –  47700 Eur).
Vykdant programos 2022 m. veiklos planą buvo finansuoti 7 (2021 m. – 7, 2020 m. – 9) tikslinių
nusikaltimų prevencijos programos projektai: už 43000 Eur:

1 . „Saugūs Šiauliai”, 17820 Eur, Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas;
2.  „Perspėtas  –  apsaugotas  nuo  gaisro“,  9700  Eur,  PAGD  prie  LR  VRM  Šiaulių

priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (toliau – ŠPGV);
3.  „Smurto  artimoje  aplinkoje  prevencija  ir  pagalbos  teikimas  smurtą  naudojantiems

asmenims“, 4050 Eur, Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyrius;
4. „Vaikų ir jaunimo nusikalstamumo prevencija „Aš galiu atsispirti“, 800 Eur, Valstybės

sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkarda;
5. „Smurto artimoje aplinkoje prevencija, prekybos žmonėmis prevencijos organizavimas“,

5500 Eur, Asociacija „Moterų veiklos inovacijų centras“
6.  „Nusikalsti  linkusių  jaunų  žmonių  socialinės  įtraukties  skatinimas  per  mentorystę  ir

savanorystės skatinimą“, 3700 Eur, VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras;
7. „Miesto koordinavimo skyriaus veiklos ir galimybių viešinimas“, 1430 Eur, Savivaldybės

administracijos Miesto koordinavimo skyrius.

Vykdytojas: Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.
Tikslinės programos projektas: „Saugūs Šiauliai” (2022-05-12 sutartis Nr. SŽ-740).

TVIRTINU:
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Administracijos direktorius Antanas Bartulis
2023-02-23 Nr. TPSA-71
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1. Tikslas, uždaviniai, priemonės.
Programos tikslas: 
Organizuoti  prevencinę  veiklą  miesto  gyventojams  aktualiose  ir  2022  m Šiaulių  miesto

savivaldybės  nusikaltimų  prevencijos  veiklos  plane  numatytose  srityse,  vykdyti  bendruomenės
teisinį  švietimą,  stiprinti  pilietiškumą  ir  atsakingumą,  įtraukti  bendruomenę  į  saugios  aplinkos
kūrimą.

Kaip projektas atitinka programos tikslą: 
Įgyvendinant projektą buvo organizuota veikla saugaus eismo, turtinių nusikaltimų, smurto

artimoje aplinkoje,  teisės pažeidimų viešose vietose,  nepilnamečių ir  jaunuolių teisės pažeidimų
prevencijos srityse. Šių veiklų organizavimas leido įgyvendinti išsikeltus tikslus.

Programos uždaviniai ir kaip projektas atitiko jų įgyvendinimą: 
Buvo  numatyti  ir  vykdyti  šie  uždaviniai:  prevencinių  saugaus  eismo  akcijų  vykdymas,

turtinių  nusikaltimų  veiklų  prevencijos  vykdymas,  reidų,  patikrinimų  ir  akcijų,  skirtų  teisės
pažeidimų viešose vietose prevencijai vykdymas, smurto artimoje aplinkoje problemos suvokimo ir
sąmoningumo didinimas. Įgyvendinant uždavinius miestiečiams organizuotos tikslinės prevencinės
akcijos,  prevencinė  švietėjiška  veikla,  saugaus  eismo  pamokos,  konkursai,  konferencijos,
patikrinimai, iššūkiai, varžybos.

Programos  priemonės  –  projekte  panaudotos  priemonės:  informaciniai  leidiniai
(lankstinukai, knygos), priemonės eismo dalyvių saugumui užtikrinti (šviesą atspindinčios petnešos,
šalmai, atšvaitai, krepšiai), prizai (nešiojami krovikliai, USB laikmenos, kuprinės, čekiai, ausinės),
vaizdinės priemonės (hostingas, vizualizacijos ir transliacijos paslauga), taip pat techninės ir kitos
priemonės skirtos prevencinei  veiklai  organizuoti  (stovyklos priemonės,  maistas,  salės nuoma ir
lektorių paslaugos konferencijose, kitos medžiagos ir reikmenys).

2.  Programos  reikšmė  gyventojams,  kas  padaryta,  kas  pasikeitė,  įgyvendinus
programą.

Įgyvendinant projektą įvykdyti visi numatyti uždaviniai, pasiekti ir daug kur viršyti numatyti
kriterijai.  Vykdant  eismo dalyvių  kontrolę,  tęsiasi  aktyvus  saugaus  ir  atsakingo  elgesio  gatvėje
įgūdžių  formavimas.  Edukacinės  veiklos  saugaus  eismo tema vykdytos  tiek  su  vaikais,  tiek  su
suaugusiais ir senjorais. Susitikimų, pamokėlių ir renginių metu dalyviams akcentuotos pagrindinės
saugaus  eismo   taisyklės  (pėsčiųjų,  dviratininkų,  el.  paspirtukų  vairuotojų  ir  kt.  transporto
vairuotojų).  Kad užkirsti  kelią  skaudžioms nelaimėms gatvėse,  vykdyta intensyvi eismo dalyvių
kontrolė,  kuriai  pasitelkti  iš  programos  lėšų  įsigyti  ir  išlaikomi  greičio  matuokliai,  vaizdo
registratoriai.

Vaikams ir  jaunimui  buvo organizuoti  prevenciniai  renginiai  aktualiose  patyčių,  žalingų
įpročių  srityse.  Pasitelkus  novatoriškas  formas  ir  technologijas  (virtualios  realybės  akiniai,  360
laipsnių kampu filmuojanti kamera), jiems suteikta teisinių žinių, skatintas noras laisvalaikį leisti
naudingai  ir  prasmingai,  netoleruoti  patyčių  ir  kitų  nusižengimų.  Gyventojai  gavo  teisinių  ir
naudingų prevencinių  žinių,  todėl  patys aktyviau  prisideda prie  saugios  aplinkos kūrimo.  Jiems
suteikta informacija, kaip apsisaugoti nuo turtinių nusikaltimų, kaip išlikti saugiems elektroninėje
erdvėje, kaip elgtis  pastebėjus ar patyrus smurtą. Siekiant,  kad informacija pasiektų kuo didesnį
žmonių  skaičių,  buvo pasitelkta  žiniasklaida  ir  internetiniai  puslapiai,  socialiniai  tinklai.  Didėjo
žmonių  sąmoningumas,  pilietiškumas  nes  jie  tapo  mažiau  tolerantiški  aplink  vykstantiems
pažeidimams. Gyventojai buvo informuoti apie galimybę įsitraukti į policijos rėmėjų veiklą ir apie
jų pačių galimą indėlį į saugios aplinkos kūrimą. Visa tai prisidėjo didesnio gyventojų saugumo
jausmo.

3. Programos rezultatai.
Visos  numatytos  plano  priemonės  buvo  įvykdytos.  Iš  dvylikos  priemonių,  vienuolikos

kriterijai  buvo  viršyti.  Buvo  suorganizuota  80  informacinių  renginių  ir  prevencinių  akcijų
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(konferencija  „Priešnuodis  sukčiams“,  elektrinių
paspirtukų orientacinės varžybos, Kahoot protmūšiai,
stovykla jaunimui „Dengtiltis“, konkursai „Virtualiai
saugus“,  „Problema  trukdanti  gyventi  saugiai“,
„Prevencija  360  laipsnių  kampu“,   vaidybinių
situacijų  konkursas  „Aš  už  geresnį  rytojų  2022“,
iššūkis  „Ne  žalingai,  o  naudingai  2022“,  mokinių
teisinių žinių viktorina „Temidė“,  mokymai Saugių
kaimynysčių grupių nariams, konsultacijos mokyklų
socialiniams  pedagogams  ar  administracijų
atstovams.  Taip  pat  vyko  akcijos  „Diena  be
automobilio“,  „Esu  atsakingas  eismo  dalyvis“,
„Alkotesteris“,  „Rugsėjis – saugaus eismo mėnuo“,
Atšvaitų diena, Keliaujančių ir vairuotojų diena, bei
dienos  „Žuvusiems  eismo  įvykiuose“  priemonės,
renginiai  „Patriotų  komisariatas“,  „Pasimatuok
profesiją“.  Buvo surengti  susitikimai,  skirti  smurto
artimoje  aplinkoje  problemai,  „Triukšmo  dienos“
prevencinė  akcija,  Vaikų  gynimo  dienos  renginys,
Vagysčių  iš  gyvenamųjų  patalpų  prevencijos  dienos  Europoje  minėjimas,  prekybos  žmonėmis
prevencijos  dienos  renginys,  motociklų  ir  automobilių  triukšmo  lygio  nustatymo  akcija.  Vyko
paskaitos/pamokėlės  vaikams  ir  jaunimui  patyčių,  žalingų  įpročių,  teisės  pažeidimų prevencijos
temomis. Į šias veiklas įtraukta 21000 bendruomenės narių. Taip pat organizuoti 37 prevenciniai
patikrinimai ir reidai dėl greičio kontrolės  priemonių, dėl neblaivių ir apsvaigusių vairuotojų, dėl
akcizais apmokestinamų prekių nelegalios apyvartos,  bei dėl jaunimo susibūrimo vietose daromų
nusižengimų. 

Šiaulių  mieste  nustatyta  apie  3600  atvejų  dėl  prioritetinių  KET  nusižengimų  (greičio
viršijimas,  neblaivūs  vairuotojai,  chuliganiškas  vairavimas,  saugos  priemonių  nenaudojimas,
pėsčiųjų nusižengimai, vairavimas be teisių, kelio ženklų nesilaikymas).  Eismo įvykiuose žuvo 4
žmonės. Užfiksuoti 111 įskaitiniai eismo įvykiai, kuriuose sužalota 116 žmonių (2021 m. – 118).
Buvo užregistruotos 260 nusikalstamos veikos, susijusios su smurtu artimoje aplinkoje (2021 m. –
275 veikos), 243 vagystės (2021 m. – 159 atvejai),  188 veikos susijusios su psichotropinėmis ir
narkotinėmis  medžiagomis  (2021  m.  –  126),  307  sukčiavimo  atvejai  (2021  m.  –  141  atvejis).
Atsižvelgiant į  2022 m. nusikalstamumo situacijos analizę galima daryti išvadą, kad Šiaulių mieste
kai kuriose srityse buvo pasiekta situacijos gerėjimas. O srityse, kuriose buvo didėjimas: turtinių
nusikaltimų (vagystės, sukčiavimai) ir veikų susijusių su psichotropinėmis medžiagomis skaičius,
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tikslinga  vykdant  projektą  tęsti  prevencines  priemones,  kad  būtų  stabilizuotas  ar  sumažintas
nusikalstamų veikų kiekis ir pagerintas  saugumas. 

4. Prieinamumas.
Apie  vykdomą programą miesto  bendruomenė  buvo informuojama Facebook paskyrose:

Šiaulių policijos bendruomenės pareigūnai, Šiaulių apskrities policija. Taip pat Instagram paskyroje
„Šiaulių  apskrities  policija“  ir  internetinėje  svetainėje  Šiaulių  apskrities  vyriausiasis  policijos
komisariatas  (siauliai.policija.lrv.lt),  bei  Youtube  kanale  „Šiaulių  policijos  bendruomenės
pareigūnų“.  Prevencinė  informacija  ir  informacija  apie  vykdomą  veiklą  skelbta  žiniasklaidoje:
radijo  stotyje  „RS2“,  laikraštyje  „Šiaulių  kraštas“,  portale  „Etaplius“  ir  televizijose  „Šiaulių
televizija“ bei „LNK“. Skelbiant informaciją buvo nurodoma, kad priemonė vykdoma pagal Šiaulių
m savivaldybės  finansuojamą  projektą  „Saugūs  Šiauliai“.  Facebook  paskyroje  buvo  naudojama
grotažymė #SaugūsŠiauliai. 

Gaminant informacinius lankstinukus, perkant prizus ant jų buvo dedamas Šiaulių miesto
prekės ženklas (Šauliukas).

Projektui įgyvendinti skirta lėšų suma: 17820 Eur (panaudota 17784 Eur).

Vykdytojas:  Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo  departamento  prie  Vidaus  reikalų
ministerijos Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Tikslinės programos projektas: „Perspėtas – apsaugotas nuo gaisro“ (2022-05-12 sutartis
Nr. SŽ-730). 

1. Tikslas, uždaviniai, priemonės.
Programos tikslas: 
– visuomenės švietimas ugdant saugios gyvensenos sampratą, mažinant gaisrų, žuvusių ir

traumuotų skaičių Šiaulių mieste;
–  saugios  aplinkos  kūrimas,  užtikrinant  ankstyvą  gaisro  aptikimą  ir  mažinant  gaisrų

padaromus nuostolius;
–  vaikų  ir  jaunimo  švietimas  priešgaisrinės  saugos  klausimais  mažinant  gaisrų,  kuriuos

sukelia mažamečiai vaikai (ikimokyklinukai ir pradinių klasių moksleiviai), skaičių.
Kaip projektas atitinka programos tikslą: 
vykdoma  žūvančiųjų  ir  traumuotų  gaisruose  prevencija,  užtikrinamas  ankstyvas  gaisro

aptikimas ir saugi žmonių evakuacija gaisro metu. Mažinamas gaisrų, kuriuos sukelia mažamečiai
vaikai (priešmokykliniai ir pradinių klasių mokiniai) skaičius, ugdomi mokinių saugios gyvensenos
įpročiai ir skatinamas jų saugaus elgesio buityje, gamtoje, prie vandens telkinių, vandenyje ir ant
ledo formavimas.  

Programos uždaviniai ir kaip projektas atitiko jų įgyvendinimą: 
– organizuoti prevenciją gyvenamajame sektoriuje, nes žuvę ir traumuoti žmonės yra šiame

sektoriuje;
– vykdyti vaikų ir jaunimo švietimą gaisrinės saugos klausimais, nuo mažens sužinotos ir

įsimintos žinios padeda ir suaugus, todėl vaikų švietimas yra prioritetinė gaisrų prevencijos dalis;
– užtikrinti veiksmingą ugniagesių gelbėtojų funkcijų vykdymą, siekiant greitai ir efektyviai

likviduoti gaisrą ir atlikti gelbėjimo darbus.
Už gautas lėšas įsigyta: 228 autonominiai dūmų

signalizatoriai,  45  autonominiai  dūmų  signalizatoriai
su  integruotu  elementu  10  metų,  9  milteliniai
gesintuvai  4  kg  svorio,   80  peleninių,  17  kibirų
pelenams, kuriuos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių
priešgaisrinės  gelbėjimo valdybos  (toliau  – Valdyba)
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pareigūnai, akcijų „Padėk artimui“, „Saugūs namai“ ir ,,Būk budrus – išvenk gaisro!“ metu įrengė
socialiai pažeidžiamų asmenų būstuose. 

Pagaminta  600  lankstinukų  „Neužstatyk  gaisrinio
hidranto”, „Neužstatyk gaisrinių kopėčių pastatymo vietos“ ir 415
atšvaitų  su  112  logotipu.  Apsilankymų  metu  gyventojams
paaiškinta  –  autonominių  dūmų  signalizatorių,  gesintuvų
būtinumą, jų technines savybes, veikimo principai ir kokie turėtų
būti  gyventojų  veiksmai  suveikus  autonominiam  dūmų
signalizatoriui.  Valdybos Civilinės  saugos skyriaus darbuotojai,
renginių ir prevencinių akcijų metu paaiškino, kaip elgtis gresiant
ar  susidarius  ekstremaliajai  situacijai,  ant  ledo,  prie  vandens
telkinių. Demonstravo įsigytus 2 prevencinius stendus (roletus),
išdalino 24 gertuves su logotipais, 145 ledo smaigus, 80 švilpukų
ir  61  vaikiškas  plaukimo liemenes.  Tuo  pačiu  patarta  socialiai
pažeidžiamiems asmenims kaip apsaugoti save ir artimuosius nuo
gaisrų, kitų ekstremalių įvykių, atkreiptas dėmesys į didžiausios
rizikos šaltinius būste (kieto kuro krosnis, dūmtraukius, elektros
instaliaciją).   

Už gautas lėšas pagaminta 28 pliušiniai žaislai bebriukai „Ugnius“, 150 rašiklių su spauda,
200 lankstinukų – mašinėlių, kurie akcijos „Būk saugus, mokiny!“ metu išdalinti mokiniams. 

Valdybos pareigūnai dalyvaudami miesto šventėse išdalino 200 balionų su spauda. 
2020 metais įsigyti keturi reklaminiai tentai dėl atvirų teritorijų deginimo, dėl autonominių

dūmų detektorių įrengimo, dūmtraukių valymo buvo demonstruoti 2022 metais kiekvienas po du
mėnesius.

Įsigyti  47  vaikiški  marškinėliai  ir  37  kepuraitės  su  spauda,  46  dalyvio  medalių,  kurios
panaudotos  prizams  organizuojant  „Jaunojo  ugniagesio  varžybas“.  Vaikiškas  akumuliatorinis
automobilis (gaisrinė), 3 kuprinės su oro baliono imitacija (gesintuvai su vandens bakeliu) buvo
panaudoti  jaunojo ugniagesio varžybose.

Programos priemonės – projekte panaudotos priemonės:
autonominiai  dūmų signalizatoriai,  milteliniai  gesintuvai,  atšvaitai,  lankstinukai,   pelenų

kibirai,  peleninės,  reklaminiai  stendai,  žaislai  bebriukas  „Ugnius“,  rašikliai,  lankstinukai  –
mašinėlės, balionai, marškinėliai, kepuraitės, medaliai, vaikiškas akumuliatorinis automobilis, ledo
smaigai, gertuvės, švilpukai, vaikiški plaukmenys.
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2.  Programos  reikšmė  gyventojams,  kas  padaryta,  kas  pasikeitė,  įgyvendinus
programą.

Socialinę riziką patiriančių, socialiai remtinų šeimų (asmenų) ir kituose gyventojų būstuose
buvo  įrengti  autonominiai  dūmų  signalizatoriai,  milteliniai  gesintuvai,  kurie  užtikrins  ankstyvą
gaisro aptikimą ir saugią minėtų šeimų (asmenų) evakuaciją gaisro metu.  Padovanoti  metaliniai
kibirai  pelenams.  Įgyvendinus  programą  minėtų  šeimų  (asmenų)  būstai  tapo  saugesni,  o  juose
gyvenančios šeimos žinos, kaip apsaugoti save ir artimuosius nuo gaisrų, kitų ekstremalių įvykių.    

Įgyvendinus  programą tikėtina,  kad  bus  mažesnis  Šiaulių  mieste  kilusių  gaisrų,  kuriuos
sukelia mažamečiai vaikai (priešmokykliniai ir pradinių klasių mokiniai) skaičius.        

3. Programos rezultatai.
Valdybos pareigūnai pravedė akcijas „Padėk artimui“, „Saugūs

namai“ ir ,,Būk budrus – išvenk gaisro!“,  kurių metu aplankė  1457
namų (būstų) ir jų namuose (būstuose) įrengė 342 autonominius dūmų
signalizatorius, konsultavo dėl tinkamo kietojo kuro krosnių įrengimo
ir  eksploatavimo,  atkreipė  dėmesį  į  pastabėtą  netvarkingą  elektros
instaliaciją ir kitus įrenginius, dėl kurių galėjo kilti gaisras ir suteikė
informacijos kaip minėtus trūkumus pašalinti. Tuo pačiu, patarė kaip
apsaugoti save ir artimuosius nuo kitų ekstremalių įvykių.

Valdybos pareigūnai  akcijos metu „Būk saugus, mokiny!“ 33
mokymo  įstaigose  pravedė  paskaitas,  kuriose  dalyvavo  2759
moksleiviai. Pravesta akcija „Saugi vasara propaguojant saugų elgesį
gamtoje  prie  vandens  ir  vandenyje  bei  akcentuojant  gaisrų  pavojų
sausringuoju  laikotarpiu,  dalyvavo  200  stovyklautojų.  Mokiniams  pravedė  gaisrinės  saugos
pamokėles,  kurių  metu  jie  supažindinti  su  saugaus  elgesio  taisyklėmis  buityje,  gamtoje,  prie
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vandens telkinių, vandenyje ir ant ledo. Paaiškinta mokiniams, kaip išvengti gaisro ir kaip elgtis jam
kilus. 30 žvejų pravesta akcija „Būk saugus ant ledo“. 

Akcijos  „Nedegink  žolės“  metu  5  kartus  vykdyti  reidai  ir  gaisrų  prevencija  atvirose
teritorijose, Rėkyvos ežero pakrantėje. 

2022  m.  gegužės  2  d.  dalyvauta  renginyje  „Nedeginkime  pernykštės  žolės“  Šiaulių
botanikos sode. 2022 m. birželio 11 d. dalyvauta renginyje Šiaulių centriniame parke „Aktyvink
centrinį parką“. 2022 m. rugsėjo 10 d.  dalyvavo miesto šventėje „Šiaulių dienos 786“, kuri vyko
Šiauliuose,  Aušros  alėjoje.  Renginių  metu  vaikams  pravestos  Jaunojo  ugniagesio  varžybos.
Varžybų metu dalyviai specialiose staklėse, naudodami kūjį stūmė svorį iki pažymėtos linijos, bėgo
aplink kliūtis, iš žarnos  su pajungtu švirkštu, ištempdami žarnos liniją iki vartelių, vandens srove
numušė  taikinį  bei  tempė  pliušinį  meškiną,  imituodami  nukentėjusį  asmenį,  iki  finišo  linijos.
Mažesni vaikai trasą įveikinėjo su akumuliatoriniu gaisriniu automobiliu. Įveikę trasą vaikai buvo
apdovanoti specialiomis dovanėlėmis. 

Keturis mėnesius dviejuose reklaminiuose stenduose kabėjo plakatai su reklama dėl   atvirų
teritorijų deginimo, autonominių dūmų detektorių įrengimo, krosnių ir dūmtraukių valymo.

4. Prieinamumas.
Šiaulių  miesto  gyventojai  buvo

informuoti  per  vietines  ir  Respublikines
televizijas (Šiaulių TV, LTV, LNK ir TV3),
interneto  portaluose  www.siauliai.lt  ir
www.vpgt.lt  bei  Facebook  paskyrose
„Valstybinė  priešgaisrinė  gelbėjimo
tarnyba“ ir „Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo
valdyba“  ir  Šiaulių  miesto  dienraščiuose
(Šiaulių kraštas ir Šiaulių naujienos). Šiaulių
miesto  prekės  ženklas  su  logotipu  buvo
patalpintas  ant  dalomųjų  prevencinių
priemonių ir reklaminiuose stenduose.

Projektui įgyvendinti skirta lėšų suma: 9700 Eur.

Vykdytojas: Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyrius
Tikslinės  programos  projektas:  „Smurto  artimoje  aplinkoje  prevencija  ir  pagalbos

teikimas smurtą naudojantiems asmenims“ (2022-05-12 sutartis Nr. SŽ-739).
1. Tikslas, uždaviniai, priemonės.
Programos tikslas – Padėti Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus (toliau –

Šiaulių  regiono  skyrius),  priežiūroje  esantiems  asmenims,  padariusiems  nusikalstamas  veikas
panaudojant  smurtą,  mokytis  konstruktyviai  spręsti  konfliktus,  pažinti  savikontrolės  ir
psichologinės  pusiausvyros  praradimo  priežastis,  suteikti  įgūdžių  ir  žinių,  kaip  socialines,
bendravimo,  elgesio  problemas  spręsti  nenaudojant  smurto,  ir  išmokti  konstruktyvių  emocijų
reiškimo būdų. Mokytis prisiimti atsakomybę už savo elgesį, skatinant teigiamus elgesio pokyčius,
taip  užkertant  kelią  smurtinio  elgesio  pasikartojimui,  kadangi  tai  įtakoja  ne  tik  smurtaujančių
asmenų, bet ir jų šeimos narių bei visos visuomenės gyvenimo ir bendravimo kokybę.

Kaip projektas atitinka programos tikslą: 
Projekto ,,Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir pagalbos teikimas smurtą naudojantiems

asmenims“,  veiklose  iš  viso  dalyvavo  50  asmenų.  Projekto  veiklas  vykdė  ir  smurtinio  elgesio
programų paslaugas teikė VšĮ „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras“ (toliau – Biuras),
programoje dalyvavo 36 asmenys bei VšĮ Šiaulių centro poliklinikos Psichikos sveikatos centras
(toliau – Psichikos sveikatos centras), smurto programose šioje įstaigoje dalyvavo 14 asmenų. Visi
smurto programos dalyviai ne mažiau, kaip 6 valandų programos mokymų metu, individualiuose
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užsiėmimuose mokėsi pykčio, agresijos, smurto kilmės, galios ir kontrolės, emocinės reakcijos ir jų
raiškos  sudėtingose  situacijose.  Mokėsi  konfliktų  ir  jų  sprendimo  būdų,  konstruktyvių  ir
destruktyvių  konfliktų  sprendimo  būdų,  lavino  bendravimo  įgūdžius,  pagarbaus  bendravimo  ir
asmeninės atsakomybės ugdymo ir elgesio keitimo galimybių. 

Programos uždaviniai ir kaip projektas atitiko jų įgyvendinimą:
1.  Mažinti  pakartotinio  smurtinio  elgesio  pasireiškimą  –  į  Psichikos  sveikatos  centrą

dalyvauti  smurto  programose  buvo  nukreipiami  asmenys,  turintys  dvasinių  ir  psichologinių
problemų,  išgyvenantys  krizines  situacijas,  kuriems  reikalinga  profesionali  psichologo  pagalba,
neretai tai asmenys turintys priklausomybių, iš kurių liūno savarankiškai be profesionalios medikų
pagalbos išbristi  negali.  Individualių konsultacijų metu psichologai įvertinę asmens būklę,  pagal
poreikį nukreipia asmenis pas psichiatrą, dėl medikamentinio gydymo. 

Į  Biurą dalyvauti  smurto programose buvo nukreipiami  asmenys,  kurie neturi  galimybės
lankyti  Šiaulių  regiono  skyriuje  organizuojamose  grupinėse  programose,  kurios  vyksta  Šiaulių
miesto  savivaldybės  administracija  stabiliu  laiku,  t.  y.  prižiūrimieji  dirbantys  pamaininį  darbą,
dirbantys slenkančiu grafiku, vykstantys į darbo komandiruotes, komandiruojami dirbti į objektus,
nutolusius nuo Šiaulių miesto bei siunčiami į komandiruotes užsienio valstybėse.

Asmenims, baigusiems smurtinio elgesio programas labai svarbus tolesnis socialinių įgūdžių
lavinimo tęstinumas  bei  pagalba  sprendžiant  kitas  šiems asmenims dažnai  kylančias  problemas,
kadangi šie asmenys yra viena iš labiausiai pažeidžiamų asmenų grupių, dėl neretai nuo vaikystės
kamuojamų  socialinių  įgūdžių  stokos  bei  įsisenėjusių  priklausomybių.  Asmenys  pagal  poreikį
nukreipiami  lankytis  socialinių  bei  tėvystės  įgūdžių  lavinimo  užsiėmimuose,  nukreipiami  pas
priklausomybių ligų konsultantus spręsti  priklausomybės problemas. Socialinių įgūdžių lavinimo
tęstinumas, kompleksinis darbas bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, socialiniais partneriais
bei  keitimasis  informacija  padeda  kryptingai  ir  efektyviai  spręsti  įsisenėjusias  prižiūrimųjų
problemas bei nedubliuoti šiems asmenims teikiamų paslaugų.

2.  Mažinti  projekte  dalyvaujančių  asmenų  socialinės  rizikos  veiksnius,  ypač  polinkį  į
alkoholizmą ir nusikalstamą elgesį – kadangi smurtines veikas asmenys dažniausiai įvykdė būdami
neblaivūs, aktyviai bendradarbiaujama su Respublikiniu priklausomybės ligų centru, reabilitacijos
centrais „Eterna Vita“ bei Šiaulių miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro priklausomybės
ligų  konsultante,  minėtų  įstaigų  darbuotojai  periodiškai  atvyksta  į  Šiaulių  regiono  skyrių,
organizuoja  informacinius  švietėjiškus  susitikimus  su  prižiūrimaisiais.  Šiaulių  regiono  skyriaus
psichologė teikia individualias konsultacijas bei organizuoja informacines švietėjiškas priemones
smurtautojams apie smurto išraiškos formas ir  smurto pasekmės sveikatai  bei mąstymo klaidas.
Kartu su socialiniais partneriais VšĮ „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras“ bei Moterų
veiklos  inovacijų  centro  atstovais  organizuotas  renginys-diskusija  prižiūrimiesiems  „(N)eilinė
moters istorija“,  kurio metu minėtų įstaigų atstovai  su prižiūrimaisiais  dalinosi savo patirtimi ir
įžvalgomis dirbant tiek su smurtautojais, tiek su smurto aukomis.

3.  Padėti  smurtaujantiems asmenims įgyti  naujų įgūdžių,  padedančių be agresijos spręsti
šeimos konfliktus – 50 projekto dalyvių baigė smurtinį elgesį keičiančias programas, jiems išduotos
smurtinį elgesį keičiančių programų baigimą liudijančios pažymos.

4. Pasidalinti gerąja patirtimi su kitomis organizacijomis ir institucijomis – Šiaulių regiono
skyriaus atstovai apie bendradarbiavimą su Šiaulių miesto savivaldybe bei gerąja patirtimi vykdant
nusikaltimų  prevencijos  programos  projektus  dalinasi  ir  su  kitų  regionų  probacijos  skyrių
socialiniais partneriais, institucijų atstovais bei kolegomis.

Programos priemonės – projekte panaudotos priemonės:
Smurtinį elgesį keičiančių programų taikymas – tai ne mažiau nei 6 valandų individualaus

darbo  su  Šiaulių  regiono  skyriaus  priežiūroje  esančiais  Šiaulių  miesto  savivaldybės  teritorijoje
gyvenančiais  asmenimis,  kurie  teisti  už smurtą  artimoje  aplinkoje  ir  kuriems teismo sprendimu
skirta  baudžiamojo  poveikio  priemonė  ir  (ar)  pareiga  dalyvauti  smurtinį  elgesį  keičiančioje
programoje.
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2.  Programos  reikšmė  gyventojams,  kas  padaryta,  kas  pasikeitė,  įgyvendinus
programą. 

Individualaus darbo su smurtautoju metu, siekiama išsiaiškinti smurto kilmės priežastis, o
žinant  priežastis,  dėl  kurių  asmuo tapo smurtautoju,  galima  paveikti  jo  nuostatas,  elgesį,  siekti
mokyti  tinkamo elgesio modelio.  Pagalba smurtautojui,  labiausiai  gali  paveikti  smurto skaičiaus
mažėjimą, smurto užkardymą ateityje. Taip yra todėl, kad pagalba aukai yra susijusi su atsigavimu
po patirto smurto, tačiau pati auka negali sustabdyti smurtautojo agresijos. Pagalba smurtautojui ir
darbas su juo yra nukreiptas konkrečiai į jo agresijos ir naudojamo smurto stabdymą ateityje, todėl
tokiu  būdu  gydomi  sutraumuoti  ir  turintys  problemų  su  elgesiu  asmenys,  tuo  pačiu  gydoma
visuomenė nuo tokių asmenų smurto apraiškų.

Nors Lietuvoje pagalbą vyrams teikia Vyrų krizių centrai, kurie akcentuoja, kad į juos gali
kreiptis vyrai, patyrę ar išgyvenantys krizes, tačiau ši informacija tiesiogiai smurtautojus pasiekia ne
visada, kadangi jie dažniausiai nesuvokia, kad jie išgyvena krizę ir jiems reikia pagalbos, nes jie
jaučiasi  nusikaltę  ir  verti  tik  bausmės  bei  visuomenės  pasmerkimo.  Nėra  aiškios  žinutės
smurtaujantiems vyrams, kad juos norima sutikti ne su pasmerkimu, o su ištiesta pagalbos ranka.

Projekte ,,Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir pagalbos teikimas smurtą naudojantiems
asmenims“  dalyvavo  50  Šiaulių  miesto  savivaldybės  gyventojų,  kurie  dėl  smurto  panaudojimo
artimoje aplinkoje, teismo įpareigoti dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose. Dauguma
asmenų, dalyvavusių smurto programose yra dirbantys, todėl asmenims buvo sudaromos galimybės
dalyvauti programoje individualiu grafiku, taip pat programos buvo vedamos tiesioginio kontakto,
nuotoliniu  ir  mišriuoju  būdu.  Į  užsiėmimus  VšĮ  Šiaulių  centro  poliklinikos  Psichikos  sveikatos
centrą  reikėjo  atvykti  pagal  išankstinę  registraciją  (taloną  ar  susisiekiant  per  elektronines  ryšio
priemones), o į VšĮ „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras“, asmenys privalėjo atvykti (ar
susiekiant per elektronines ryšio priemones) iš anksto suplanuotu laiku, blaivūs, o tai jau pirmieji
žingsniai didesnės atsakomybės ugdymo bei požiūrio į gyvenimo vertybes link.

Įgyvendinant projektą paslaugos buvo suteiktos 50 asmenų, iš kurių: 44 vyrai ir 6 moterys.
Šiaulių  regiono skyriuje  nebuvo gauta  pranešimų,  kad  asmenims,  dalyvavusiems  projekte,  butų
pradėtos naujos baudžiamosios bylos, dėl pakartotinai panaudoto smurto artimoje aplinkoje, todėl
galima  daryti  prielaidą,  kad  dalyvavimas  programoje  paskatino  asmenis  atpažinti  ir  keisti  savo
destruktyvų elgesį bei ieškoti teigiamų elgesio pokyčių. 

3. Programos rezultatai.
Šiaulių  regiono  skyrius  įgyvendinant  projektą  ,,Smurto  artimoje  aplinkoje  prevencija  ir

pagalbos  teikimas  smurtą  naudojantiems  asmenims“  kuris  finansuojamas  pagal  Šiaulių  miesto
savivaldybės 2022 m. nusikaltimų prevencijos programą 2022 m. rugpjūčio 11 d. pasirašė mokymo
paslaugų teikimo sutartį Nr. ST-71 su VšĮ ,,Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras“ (toliau
– Biuras). Biuro organizuotoje smurtinį elgesį keičiančioje programoje dalyvavo 36 asmenys, kurie
buvo Šiaulių regiono skyriaus priežiūroje už smurtą artimoje aplinkoje, kuriems teismo sprendimu
paskirta  baudžiamojo  poveikio  priemonė  ir  (ar)  pareiga  dalyvauti  smurtinį  elgesį  keičiančioje
programoje.

2022 m. rugpjūčio 11 d. pasirašyta mokymo paslaugų teikimo sutartis Nr. ST-70 su VšĮ
Šiaulių centro poliklinika. VšĮ Šiaulių centro poliklinikos Psichikos sveikatos centro organizuotoje
smurtinį elgesį keičiančioje programoje dalyvavo 14 asmenų, kurie buvo Šiaulių regiono skyriaus
priežiūroje už smurtą artimoje aplinkoje, kuriems teismo sprendimu paskirta baudžiamojo poveikio
priemonė ir (ar) pareiga dalyvauti smurtinį elgesį keičiančioje programoje.

Projekte  dalyvavę  asmenys  buvo Šiaulių  miesto  savivaldybės  gyventojai,  dėl  panaudoto
smurto  prieš  šeimos  narius  priklausė  socialinės  rizikos  grupei.  Smurtinį  elgesį  keičiančioje
programoje dalyvavę asmenys užsiėmimų metu buvo konsultuoti smurtautojo asmenybės, pykčio
kilmės ir prasmės, elgesio keitimo galimybių,  tarpasmeninių santykių ir savirūpos, savivaizdžio,
konfliktų,  smurto  apraiškos,  emocinės  reakcijos  ir  raiškos  sudėtingose  situacijose,  asmeninės
atsakomybės,  atsakingo elgesio,  galios  ir  kontrolės,  smurto  rato,  bendravimo įgūdžių  lavinimo,
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pagarbaus bendravimo, elgesio keitimo galimybių klausimais.
Kadangi  dalis  porų,  po smurto  atvejo  lieka  gyventi  kartu,  arba  palaiko  artimus  ryšius  į

individualius  konsultacijas  buvo kviečiamos  dalyvauti  ir  smurtaujančio  asmens antrosios  pusės,
dažniausiai tai sutuoktinės ar sugyventinės. 

Metai Prižiūrimųjų skaičius,
kuriems dėl smurto

artimoje aplinkoje, teismo
paskirta baudžiamojo
poveikio priemonė ar

įpareigojimas  – dalyvauti
smurtinį elgesį

keičiančiose programose

Prižiūrimųjų skaičius,
dalyvavusių smurto

programose iš 
Šiaulių miesto

savivaldybės Nusikaltimų
prevencijos projekto lėšų

Šiaulių miesto
savivaldybės

Nusikaltimų prevencijos
projekto lėšos

2017 m. 224 40 3000 Eur
2018 m. 208 44 3700 Eur
2019 m. 169 55 4500 Eur
2020 m. 189 55 4500 Eur
2021 m. 161 50 4050 Eur
2022 m. 192 50 4050 Eur

Dėl  padidėjusio  smurto  artimoje  aplinkoje  panaudojusių  asmenų,  teismo  įpareigotų
dalyvauti  smurto  programose  skaičiaus,  galima  daryti  prielaidą,  kad  smurto  artimoje  aplinkoje
problema ne tik Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, bet ir visoje Lietuvoje išlieka labai aktuali
ir greit kintanti.  

4. Prieinamumas. 
Šiaulių  regiono  skyriaus  atstovai  įvairių  diskusijų,  konferencijų  metu  su  įstaigomis  ir

socialiniais partneriais pristato vykdomą projektą ,,Smurto artimoje aplinkoje prevencija ir pagalbos
teikimas  smurtą  naudojantiems  asmenims“  bei  akcentuoja  kompleksinio  darbo su  smurtautojais
modelio  svarbą  ir  tęstinumą.  Informacija  apie  projekto  vykdymą ir  jo  finansavimo šaltinius  su
Šiaulių miesto prekės ženklu buvo skelbiama Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus
informaciniuose stenduose bei probacijos  tarnybos tinklalapyje  https://probacija.lrv.lt/lt/naujienos
bei Facebook puslapyje https://www.facebook.com/Lietuvosprobacijos-tarnyba-100987562604216.

Projektui įgyvendinti skirta lėšų suma: 4050 Eur (panaudota 4048 Eur).

Vykdytojas: Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkarda.

Tikslinės programos projektas:  „Vaikų ir jaunimo nusikalstamumo prevencija „Aš galiu
atsispirti“ (2022-05-12 sutartis Nr. SŽ-738).

1. Tikslas, uždaviniai, priemonės. 
Programos tikslas:  Didinti vaikų ir jaunimo užimtumą, organizuojant veiklas po pamokų ir

moksleivių atostogų metu, padėti jauniems žmonėms išvengti alkoholio, tabako ir narkotikų daro-
mos  žalos  ar  ją  sumažinti,  skatinti  jaunimą  vykdyti  pilietines  pareigas,  įtraukiant  į  Jaunojo
pasieniečio būrelio veiklą.   

Kaip  projektas  atitinka  programos  tikslą:  Įgyvendinant  projekte  numatytas  veiklas  ir
priemones, padidintas vaikų ir jaunimo užimtumas, organizuotos veiklos po pamokų ir moksleivių
atostogų  metu,  skatintas  jaunimas  vykdyti  pilietines  pareigas,  įtraukiant  į  Jaunojo  pasieniečio
būrelio veiklą.

Programos uždaviniai ir kaip projektas atitiko jų įgyvendinimą: 

https://www.facebook.com/Lietuvosprobacijos-tarnyba-100987562604216
https://probacija.lrv.lt/lt/naujienos
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Išsikelti  programos  uždaviniai  atitiko  projekto  įgyvendinimą.  Užsibrėžti  renginiai  bei
akcijos įgyvendinti pagal planą. 

Programos  priemonės  –  projekte  panaudotos  priemonės:  Mokymo  priemonė  „Girtumo
akiniai“,  Šiaulių  pasienio  užkardos  turimas  sporto  inventorius,  sporto  aikštynas,  tarnybinės
specialiosios priemonės, vaizdo ir metodinė medžiaga, tarnybinės transporto priemonės, tarnybinis
šuo. Taip pat panaudotos komunikacinės priemonės nuotoliniam bendravimui.

2.  Programos  reikšmė  gyventojams,  kas  padaryta,  kas  pasikeitė,  įgyvendinus
programą. 

Ugdomas pilietiškas, teisiškai apsišvietęs, kūrybiškas, aktyvus, sveikai ir saugiai gyvenantis
jaunimas, prisidedantis kuriant saugią bendruomenę, kurioje nėra vietos nusikalstamumui ir teisės
pažeidimams. Organizuojamų edukacinių ir prevencinių renginių metu vaikai ir jaunimas papildė
turimas žinias apie priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo priežastis, pasekmes ir teisinę
atsakomybę.  Laisvalaikio  praleidimas  užsiimant  sportu  ir  dalyvaujant  jaunimui  skirtuose
prevenciniuose  renginiuose,  konkursuose  ar  tapus  Jaunojo  pasieniečio  būrelio  nariu,  didina
prasmingą  nepilnamečių  užimtumą,  įtvirtina  sveikos  gyvensenos  įgūdžius,  atitraukia  juos  nuo
socialiai  nepageidaujamos  veiklos  ir  teisėtvarkos  pažeidimų,  didina  jaunų  žmonių  teisinį
sąmoningumą,  atsakomybės  sampratą,  pilietiškumą.  Organizuojamos  ekskursijos,  konkursai  ir
akcijos supažindino su pasieniečio,  kinologo darbu bei praplėtė  akiratį  apie profesiją ir karjeros
galimybes,  supažindino  su  būsimiems  pareigūnams  keliamais  bendraisiais  ir  specialiaisiais
reikalavimais.

Skatinant jaunimo  pilietiškumą, sąmoningumą ir atsakingumą, propaguojant savanorystės
idėjas, buvo organizuota iniciatyva „Padėkime vieni kitiems“, kurią įgyvendinome kartu su dienos
centro VŠĮ „Tarp savų“. 

Vykdant nepilnamečių priklausomybių prevenciją buvo pasitelkti kinologai su tarnybiniais
šunimis, kurie pasirodymų metų rodė savo gebėjimus ieškant narkotinių medžiagų.

Skatintas  vaikų  aktyvus  laisvalaikis.  Kartu  su  Jaunojo  pasieniečio  būrelio  (JPB)  nariais
prisijungėme prie Šiaulių policijos bendruomenės pareigūnų organizuotos stovyklos „Dengtiltis“,
prisijungta  prie  iniciatyvos  „Atverkime  duris  vasarai“,  vykta  į  II  pasaulinio  karo  gynybinių
įtvirtinimų kompleksą „Memel Nord“ ir jame įkurtą pasienietišką ekspoziciją, dalyvauta Baltijos
šalių skautų stovykloje „Back to the Balts“, taip motyvuojant jaunimą aktyviai leisti laisvalaikį, kuo
mažiau  laiko  praleidžiant  prie  medijų.  Taip  pat  vykdant  jaunimo  užimtumo  bei  prasmingo
laisvalaikio veiklas vykta į karjeros dienų mugę „Litexpo“ parodų rūmuose.

Skatinant jaunimo kūrybiškumą bei kompetencijas, bendradarbiaujančioms mokyklos buvo
išsiųsti  kvietimai  dalyvauti  respublikiniame piešinių konkurse „Esame kartu“,  kurio laureatėmis
tapo Šiaulių Gegužių progimnazijos moksleivės.  Taip pat, bendradarbiaujant su Šiaulių Gegužių
progimnazija  pradėtas  vaikų  laisvalaikio  užimtumo  bei  saviraiškos  konceptas-iniciatyva  „Palik
pėdsaką“  bei  piešiniai  ant  tentų,  tokiu  nestandartiniu  būdu ne  tik  skatinta  vaikų  saviraiška  bei
iniciatyva,  tačiau  ir  vaikų  užimtumas.  Pagaminti  tentai  su  vaikų  piešiniais  birželio–rugsėjo
mėnesiais  buvo naudojami  bei  eksponuojami  renginių  metu,  o  dabar  yra  eksponuojami  Šiaulių
Gegužių progimnazijoje.

2022 metais Šiaulių Salduvės progimnazijos 5b klasės mokiniai kaip klasės kryptį pasirinko
Valstybės  sienos  apsaugos tarnybos  pažinimą.  Toks  klasės  krypties  pasirinkimas  padeda ne  tik
tikslingai,  orientuojantis  į  mokinio  asmenybės  ūgtį,  plėtoti  socialinės  partnerystės  ryšius,  bet  ir
turtinti ugdymosi procesą, stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, ugdyti bendrąsias kompetencijas
ir gyvenimiškus įgūdžius. Prie visų šių mokinio kompetencijų didinimo bei gyvenimiškų įgūdžių
prisidėjo  dienos  iššūkis  „Ar  galiu  tapti  pareigūnu“,  kuriame  sudalyvavo  Šiaulių  Salduvės
progimnazijos 5b klasės mokiniai.

Vykdant jaunimo teisinį švietimą, socialinių įgūdžių, bendruomeniškumo ugdymą ir žalingų
įpročių  prevenciją  pravestos  paskaitos  prekybos  žmonėmis  tema.  Dalyvauta  Šiaulių  sporto
gimnazijos organizuotoje dienos stovykloje „Aktyvus, sveikas, laimingas“, kurios metu jaunimas
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plėtojo  aktyvaus  ir  sveiko  gyvenimo  būdo  kompetencijas,  buvo  skatinamas  kūrybiškumas,
formuojamos neigiamos nuostatos į psichiką veikiančių medžiagų vartojimą.

Dalyvauta dviejuose renginiuose vykdant saugaus eismo prevenciją. Moksleiviams dalinti
atšvaitai, kepuraitės, aiškintos saugaus elgesio taisyklės vykstant į mokyklą tamsiu paros metu.

Tokiu  būdu Šiaulių  pasienio  užkarda  ne  tik  atlieka  priklausomybių,  smurto  ir  prekybos
žmonėmis prevenciją, bet ir vykdo įvairių socialinių sluoksnių, įvairių požiūrių vaikų tarpusavio
bendravimą ir užimtumą. Vaikai turi galimybę praplėsti akiratį,  pabūti gryname ore ir naudingai
praleisti laiką be medijų.

3. Programos rezultatai.
1. 2022-03 mėn. 3 kartus dalinta košė Šiaulių karo pabėgėlių centre.
2. 2022-03-24 kinologo pasirodymas Šiaulių darželyje „Trys nykštukai“.
3. 2022-03-29 Respublikinis piešinių konkursas „Esame kartu“. 
4. 2022-04-30 Šiaulių PU JPB (Šiaulių Dainų progimnazija) nariai vyko į mokslo parodą

Litexpo.
5. 2022 m. 06-07 mėn. prisijungta prie iniciatyvos „Atverk duris vasarai“  ir registruota

edukacinė erdvė Šiaulių pasienio užkardoje. 
6. 2022-06-01 mėn.  prevencinis  renginys  “Aktyvus,  sveikas,  laimingas“  Šiaulių  sporto

gimnazijoje.
7. 2022-06-17 Šiaulių Salduvės progimnazijos mokiniai kartu su Šiaulių PU pareigūnais

vyko į ekskursiją „Memel Nord“.
8. 2022 m.  birželio-rugsėjo  mėn.  vykdyta  iniciatyva  „Palik  pėdsaką“  bei  piešiniai.  ant

tentų.
9. 2022-07-21 dalyvauta Užimtumo tarnybos Šiaulių skyriaus karjeros dienoje.
10. 2022-07-27  dalyvauta  Baltijos  Šalių  skautų  stovykloje  „Back  to  the  Balts“,  kurioje

dalyvavo „Šiaulių skautų tunto“ skautai bei JPB nariai.
11. 2022-09-10 dalyvauta “Šiaulių dienos“ renginiuose, kinologo pasirodymas.
12. 2022-10 mėn. kinologo pasirodymai Šiaulių Gegužių progimnazijoje,  Šiaulių jaunųjų

gamtininkų  stotyje,  renginyje  Pasaulinei  gyvūnų  dienai  paminėti  bei  Šiaulių darbo
rinkos mokymo centro studentams.

13. 2022-10-12/24 saugaus eismo prevencija Šiaulių Salduvės progimnazijoje.
14. 2022-11  mėn.  dalyvauta  Šiaulių  Gegužių  bei  Šiaulių  Juventos  progimnazijų

renginiuose.
15. 2022-11-23 Šiaulių Salduvės progimnazijos mokiniai lankėsi Šiaulių pasienio užkardoje
16. 2021-11-23  paskaita  prevencine  tema  „Prekyba  žmonėmis“  Šiaulių  Salduvės

progimnazijoje. 
17. 2022-12-29 iniciatyva „Padėkime vieni kitiems“.
18. Vykdant nelegalių akcizais apmokestinamų prekių, narkotinių, psichotropinių medžiagų

laikymo, pardavimo ir gabenimo prevenciją surengti 3 reidai Šiaulių mieste. Nustatyti 4
Ukrainos  piliečių  atvykusių  į  Lietuvos  Respubliką  vizų  pažeidimai  bei  suteikiant
kinologo pagalbą Šiaulių AVPK pareigūnams rasta 150 gr. narkotinių medžiagų.

4. Prieinamumas.
Visuomenė apie Šiaulių pasienio užkardos renginius bei veiklą buvo informuojama VSAT

interneto  bei  intraneto  ir  jaunojo  pasieniečio  būrelio  svetainėse,  socialinių  partnerių  Šiaulių
Salduvės  progimnazijos,  Šiaulių  sporto gimnazijos  internetinėse  svetainėse,  www.lmnsc.lt.  Apie
piešinių konkursą skelbta Etaplius.lt puslapyje, Pasieniečių mokyklos ir Šiaulių pasienio užkardos
Facebook socialinėse paskyrose.  Stovykla „Dengtiltis“ paviešinta Šiaulių policijos bendruomenės
pareigūnų Facebook paskyroje. Taip pat apie bendradarbiavimą su Šiaulių Salduvės progimnazija
paminėta  www.svietimonaujienos.lt tinklapyje. 

Reprezentacinės,  informacinės,  metodinės  priemonės  pažymėtos  Šiaulių  miesto  logotipu
pažymėtos Šiaulių miesto logotipu.



13

5. Kita svarbi informacija: 
Nuo  2022  metų  Valstybės  sienos  apsaugos  tarnybos  prie  Lietuvos  Respublikos  vidaus

reikalų  ministerijos  Pagėgių  pasienio  rinktinės  Šiaulių  pasienio  užkarda  planuoja  priimti  iki  3
jaunuolių, kurių amžius 14-29 m., atlikti savanorystę. 

2022-03-22  dalyvauta  Lietuvos  Respublikos  vidaus  reikalų  ministerijos  rengtame
„Nusikaltimų ir  kitų  teisės  pažeidimų prevencijos  projektų  ir  bendruomenių  iniciatyvų gerosios
praktikos“,   kuriam  buvo  pateiktas  Vaikų  ir  jaunimo  nusikalstamumo  prevencija  „Aš  galiu
atsispirti“ projektas bei laimėta prizinė vieta.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su asociacija „Šiaulių skautų tuntas“.
Kaip vieni aktyviausių „Atverkim duris vasarai“ dalyvių VSAT Šiaulių PU buvo apdovanoti

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras  įsteigtais prizais.
Projektui įgyvendinti skirta lėšų suma: 800 Eur.
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Vykdytojas: Asociacija Moterų veiklos inovacijų centras.
Tikslinės  programos  projektas:  „Smurto  artimoje  aplinkoje  prevencija,  prekybos

žmonėmis prevencijos organizavimas“ (2022-05-13 sutartis Nr. SŽ-748).
1. Tikslas, uždaviniai, priemonės.
Programos tikslas: 
Ilgalaikis  tikslas  –  nulinė  tolerancija  smurtui,  smurto  problemos  šalinimas,  užbėgant

pasekmėms  už  akių,  t.  y.  visuomenės  švietimas,  informavimas,  socialinis  ugdymas,  nulinė
tolerancija smurto apraiškoms; pagalba nuo smurto nukentėjusiems asmenims, jų šeimos nariams;
tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

Tikslas  1:  didinti  visuomenės  supratimą  apie  smurto  apraiškas,  jų  padarinius,  ugdyti
nepakantumą smurtiniam elgesiui; asmenų, patyrusių smurtą pasitikėjimo ir savivertės stiprinimas;

Tikslas 2: gerinti specializuotos kompleksinės pagalbos prieinamumą ir informacijos apie
Specializuotos  pagalbos  centro  veiklą  sklaidą,  siekiant  užtikrinti  efektyvią,  kokybišką  ir
koordinuotą SPC pagalbą;

Tikslas 3: visuomenės, jaunimo dalyvavimas smurto prevencijos veikloje;
Tikslas 4: prekybos žmonėmis prevencijos organizavimas.
Kaip projektas atitinka programos tikslą:
Nuo 2015 m. asociacija Moterų veiklos inovacijų centras vykdo Šiaulių m. savivaldybės

administracijos nusikaltimų prevencijos programos finansuojamą projektą 
Smurtas artimoje aplinkoje yra šiurkštus žmogaus teisių pažeidimas, kuris sukelia aukai tiek

fizinius, tiek psichologinius neigiamus padarinius. Stereotipinis požiūris į moterų ir vyrų tarpusavio
santykius, nepakankamas visų formų smurto šeimoje priežasčių, smurto prevencijos galimybių, jo
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padarinių, smurto aukų teisių suvokimas kliudo kovoti su smurtu šeimoje. Taip pat ir visuomenė
nepakankamai suvokia smurto mąstą ir jo pasekmes.

Smurtas šeimoje stabdo, psichologiškai ir fiziologiškai žaloja moterų, o taip pat vaikų, kitų
šeimos narių kaip asmenybės formavimąsi ir raidą. 

Artimųjų  smurtas  yra  didelė  ir  dažnu  atveju  užslėpta  socialinė  problema,  kuri  būna
nuolatinių  psichologinių,  fizinių  traumų  su  sunkiomis  pasekmėmis  priežastis.  Yra  tiesioginė
koreliacija tarp patirto smurto tėvų šeimoje ir žmonių elgesio jiems tapus suaugusiais. 

Smurtui  artimoje  aplinkoje,  kuris  buvo  ir  yra  itin  paplitęs,  sustabdyti  reikalingos  tiek
visuomenės, teisėsaugos ir teisėkūros bendros pastangos. 

Smurto prevencija apima glaudų NVO, valstybinių institucijų, bendruomenių, visuomenės
bendradarbiavimą.

Smurto  prevencija  –  tai  tęstinė  Moterų  veiklos  inovacijų  centro  (toliau  –  MVIC),  kaip
Specializuotos kompleksinės pagalbos centro (toliau – SKPC) veiklos sričių.

Programos uždaviniai ir kaip projektas atitiko jų įgyvendinimą:
Uždavinys 1: šviesti  visuomenę smurto artimoje aplinkoje prevencijos,  teisinio švietimo,

šeimos ir žmogiškųjų vertybių stiprinimo srityje, ugdyti nepakantumą smurtui; 
Uždavinys 2: supažindinti visuomenę Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje Įstatymu, su

įvairiomis  smurto  artimoje  aplinkoje  apraiškomis,  jo  padariniais,  smurto  rizika,  teisinėmis
pasekmėmis bei atsakomybe; su priemonėmis, skirtomis smurto artimoje aplinkoje prevencijai, 

Uždavinys  3:  viešinti  informaciją  apie  MVIC  vykdomą  projektą,  teikiamą  nemokamą
pagalbą smurtą patyrusiems asmenims bei jų šeimos nariams;

Uždavinys 4: organizuoti socialines akcijas smurto prevencijos tikslu, konferenciją, į veiklas
įtraukiant jaunimą, visuomenę, valstybines institucijas;

Uždavinys  5:  tinklinio  bendradarbiavimo  organizavimas,  aptariant  galimybes  vykdyti
prekybos žmonėmis  prevenciją  ir  visuomenės švietimą,  tikslu didinant  visuomenės atsparumą ir
nepakantumą prekybai žmonėmis ir visų formų išnaudojimui;

Uždavinys 6: taikyti  kompleksinį psichosocialinių paslaugų ir teisinės pagalbos prekybos
žmonėmis ir išnaudojimo aukoms ir asmenims, galintiems jomis tapti, praktiką.

Smurto  apraiškos  pasireiškia  visuose  socialiniuose  sluoksniuose,  nepriklausomai  nuo
amžiaus, socialinės padėties, tautybės.

Projekto metu tiesioginės naudos gavėjais  buvo daugiau kaip 500 asmenų, kuriems buvo
suteikta pagalba dėl patiriamo ar patirto smurto, taip pat šviečiamąją,  edukacinę naudą turėjo ir
projekte dalyvaujantys asmenys.

Netiesioginiais projekto naudos gavėjais buvo Šiaulių miesto gyventojai ir Šiaulių apskrities
gyventojai,  juos  informuojant  organizuotuose  renginiuose,  kitomis  viešinimo  priemonėmis  apie
pagalbą smurto atveju bei apie smurto ir nusikalstamumo prevenciją.

Projektas skirtas įvairaus amžiaus asmenims.
Programos priemonės – projekte panaudotos priemonės: 
Organizuoti renginiai, mokymai, suteiktos psichologo konsultacijos, reklama.
2.  Programos  reikšmė  gyventojams,  kas  padaryta,  kas  pasikeitė,  įgyvendinus

programą. 
Vykdyta  smurto  prevencija,  informacijos  skaida  apie  teikiamą  pagalbą  smurto  atveju

suteikia visuomenei pagalbos prieinamumą ir žinomumą.
Vykdyti  mokymai  prekybos  žmonėmis  prevencijos  srityje,  taikant  kompleksinę

psichosocialinių paslaugų ir teisinės pagalbos praktiką.
3. Programos rezultatai.
Organizuoti, pravesti:
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-  mokymai,  seminarai,  praktiniai  užsiėmimai  žmogaus  savivertės,  tarpusavio  santykių
sprendimų srityje;

- individualios psichologo konsultacijos;
- informacijos apie vykdomą veiklą sklaida, projekto viešinimas: 3 reklaminiai stendai apie

pagalbos  teikimą,  informaciniai  lankstinukai,  kortelės,  brošiūros,  kuriose  nurodyti  organizacijos
kontaktai, kita svarbi informacija;

- video klipo sukūrimas, viešinimas TV.  
4. Prieinamumas.
Informacija www.mvic.lt; www.socmin.lt; www.lygus.lt; MVIC Facebook.
Projektui įgyvendinti skirta lėšų suma: 5500 Eur.

Vykdytojas: VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras.
Tikslinės  programos projektas:  „Nusikalsti  linkusių  jaunų žmonių  socialinės  įtraukties

skatinimas per mentorystę ir savanorystės skatinimą“ (2022-05-17 sutartis Nr. SŽ-772).
1. Tikslas, uždaviniai, priemonės.
Programos tikslas: Mažinti jaunų žmonių nusikalstamumą stiprinant įtrauktį į visuomeninę

veiklą, vykdant užimtumo projektus, pasitelkiant mentorystę ir skatinant savanorišką veiklą.
Kaip projektas atitinka programos tikslą: Įgyvendinant projektą buvo vykdomas mentoryste

paremtas patirties ekspertų rengimo modelis,  padedantis  jaunimui stiprinti  lyderystės įgūdžius ir
gebėjimus tapti mentoriais jaunesniems, didesnę riziką nusikalsti patiriantiems jaunuoliams kartu
puoselėjant ir pilietiškumą, aktyvų dalyvavimą visuomenės veiklose. 

Programos  uždaviniai  ir  kaip  projektas  atitiko  jų  įgyvendinimą:  Įgyvendinant  projektą
sprendžiamos šios probleminės sritys: 

Nusikalsti  linkusiam  jaunimui  organizuojamos  veiklos  dažnai  neatitinka  jų  raidos  ir
socialinės aplinkos poreikių;

Stokojama bendradarbiavimo tarp Šiauliuose veikiančių institucijų,  dirbančių su jaunimu,
jaunimo darbuotojų, gatvės darbuotojų ir kitų specialistų;

Jauni  žmonės  mažai  informuoti  apie  savanorystės  galimybes  Šiaulių  mieste,  mažiau
galimybių turintis bei nusikalsti linkęs jaunimas į šią veiklą neįsitraukia;

Nėra kryptingos darbo su nusikalsti linkusiais jaunais žmonėmis programos, kurią naudoti
galėtų jaunimo darbuotojai, vaikų dienos centrų, AJC ir AJE darbuotojai;

Visuomenė mažai informuota apie nusikalsti linkusio ir mažiau galimybių turinčio jaunimo
įtraukties svarbą ir reikšmę nusikaltimų prevencijos srityje;

Mentorystė ir patirties ekspertų modelis netaikomi dirbant su nusikalsti linkusiais jaunais
žmonėmis.

Programos priemonės – projekte panaudotos priemonės: 2.
2.  Programos  reikšmė  gyventojams,  kas  padaryta,  kas  pasikeitė,  įgyvendinus

programą. 
Gyventojams  pristatyta  smurtinį  elgesį  keičiančios  programos  naudingumas,  smurto

artimoje aplinkoje įveikimo problematika. Skelbiami informaciniai pranešimai apie smurto artimoje
aplinkoje problematiką,  priklausomybę santykiuose ir  kt.  temas skirtas informuoti  apie projekto
veiklas ir rezultatus, smurto problematiką, mažinti toleranciją smurtui artimoje aplinkoje.

3. Programos rezultatai.
Parengta mentorystės nusikalsti linkusiems jauniems žmonėms metodika;
Individualios  konsultacijose  (20  asmenų  po  10  individualių  konsultacijų),  bei  grupinės

veiklos;
Suorganizuoti keturi su jaunimu dirbančių specialistų bendradarbiavimo renginiai;

http://www.lygus.lt/
http://www.socmin.lt/
http://www.mvic.lt/
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Visuomenės švietimas informuojant bendrojo lavinimo mokyklų mokinius apie savanorystės
galimybes – 10 susitikimų.

Suorganizuotos 2 lyderystės stovyklos (po 10 dalyvių).
Nuorodos:
https://www.facebook.com/zispb.lt/posts/

pfbid02cgGWnRfeAmU4uQCaqDSvsVctC5cL7SpkgYRuhsjm5DFqGyMXQFBnyxwHuVGM8cP
kl; 

https://www.facebook.com/zispb.lt/videos/613446313642028/. 
4. Prieinamumas.
Informacinis stendas (roll-up) su Šiaulių miesto prekės ženklu.
Viešinimo informacija su Šiaulių miesto prekės ženklu:
https://www.facebook.com/zispb.lt/posts/

pfbid02HZTXAjqrS7KK5sYoeVnwn56RqLercKHsdSEoqz6ZXcJnEAPSFT2j8aMphjuVKGwUl; 
https://www.facebook.com/zispb.lt/posts/

pfbid02K8RscKu1vjrQcZEQqtLENCzNGGFvgnjvjBNAGzJAzez8U6PepUjRvUaFTjPXmhADl; 
https://www.facebook.com/zispb.lt/posts/

pfbid0k5gbSYBdx8cqjDfFQr7uj8wShADD2BgKG7Qt8fM53muczSiJ82cdt3cvseFsqob9l; 
https://www.facebook.com/zispb.lt/posts/

pfbid0M67r1m7fdV49vbW6WBXv9GnhuS7P1vWATvEHdQFb49Q9qRjqXFHS7qY78gMKDqsS
l. 

Projektui įgyvendinti skirta lėšų suma: 3700 Eur.

Vykdytojas: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyrius
Tikslinės  programos  projektas:  „Miesto  koordinavimo  skyriaus  veiklos  ir  galimybių

viešinimas“.
1. Tikslas, uždaviniai, priemonės.
Programos  tikslas:  kompleksiškai  planuoti  ir  koordinuoti  nusikaltimų  prevencijos

priemones, susijusias su gyventojų saugumo stiprinimu ir saugios savivaldybės aplinkos kūrimu. 
Kaip projektas atitinka  programos tikslą:  Projekto tikslas tiesiogiai  susijęs su programos

tikslu. Projektu buvo siekiama padidinti Miesto koordinavimo skyriaus žinomumą, supažindinti su
skyriaus  veikla,  bei  galimybėmis,  vykdyti  nusikaltimų  ir  kitų  teisės  pažeidimų  viešose  vietose
prevenciją. Miesto koordinavimo skyrius yra vienintelis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
skyrius, dirbantis 24/7 režimu. Gyventojų informavimas apie galimybę pranešti apie problemas bet
kokiu paros metu trumpuoju tel. 1863 arba el. paštu 1863@siauliai.lt stiprina gyventojų saugumą ir
prisideda prie saugios savivaldybės aplinkos kūrimo. Projekto metu sukurta ir išplatinta automobilių
stovėjimo kortelė su laikrodžiu, skirta mažinti automobilių stovėjimo taisyklų pažeidimus.  

Programos  uždaviniai  ir  kaip  projektas  atitiko  jų  įgyvendinimą:  programos  uždavinys  –
vykdyti  nusikaltimų  ir  kitų  teisės  pažeidimų  viešose  vietose  prevenciją.  Projekto  metu  buvo
sprendžiamos šios probleminės sritys: Šiaulių miesto viešųjų vietų teisės pažeidimų prevencijos, bei
Miesto koordinavimo skyriaus galimybės prevencijai  vykdyti.  Projekto metu nusikaltimų ir  kitų
teisės pažeidimų viešose vietose prevencija buvo vykdoma sukuriant animuotą reklaminį filmuką
apie Miesto koordinavimo skyrių, raginantį gyventojus pranešti 24/7 režimu apie pažeidimus MKS
kontaktais bei sukuriant ir išplatinant automobilių parkavimo korteles su laikroduku. 

Programos  priemonės  –  projekte  panaudotos  priemonės:  projekto  metu  Miesto
koordinavimo skyriaus veikla ir galimybės gyventojams informuoti Šiaulių miesto savivaldybę apie
miesto problemas ir teisės pažeidimus buvo vykdoma sukuriant ir platinant šias priemones:

https://www.facebook.com/zispb.lt/posts/pfbid0M67r1m7fdV49vbW6WBXv9GnhuS7P1vWATvEHdQFb49Q9qRjqXFHS7qY78gMKDqsSl
https://www.facebook.com/zispb.lt/posts/pfbid0M67r1m7fdV49vbW6WBXv9GnhuS7P1vWATvEHdQFb49Q9qRjqXFHS7qY78gMKDqsSl
https://www.facebook.com/zispb.lt/posts/pfbid0M67r1m7fdV49vbW6WBXv9GnhuS7P1vWATvEHdQFb49Q9qRjqXFHS7qY78gMKDqsSl
https://www.facebook.com/zispb.lt/posts/pfbid0k5gbSYBdx8cqjDfFQr7uj8wShADD2BgKG7Qt8fM53muczSiJ82cdt3cvseFsqob9l
https://www.facebook.com/zispb.lt/posts/pfbid0k5gbSYBdx8cqjDfFQr7uj8wShADD2BgKG7Qt8fM53muczSiJ82cdt3cvseFsqob9l
https://www.facebook.com/zispb.lt/posts/pfbid02K8RscKu1vjrQcZEQqtLENCzNGGFvgnjvjBNAGzJAzez8U6PepUjRvUaFTjPXmhADl
https://www.facebook.com/zispb.lt/posts/pfbid02K8RscKu1vjrQcZEQqtLENCzNGGFvgnjvjBNAGzJAzez8U6PepUjRvUaFTjPXmhADl
https://www.facebook.com/zispb.lt/posts/pfbid02HZTXAjqrS7KK5sYoeVnwn56RqLercKHsdSEoqz6ZXcJnEAPSFT2j8aMphjuVKGwUl
https://www.facebook.com/zispb.lt/posts/pfbid02HZTXAjqrS7KK5sYoeVnwn56RqLercKHsdSEoqz6ZXcJnEAPSFT2j8aMphjuVKGwUl
https://www.facebook.com/zispb.lt/videos/613446313642028/
https://www.facebook.com/zispb.lt/posts/pfbid02cgGWnRfeAmU4uQCaqDSvsVctC5cL7SpkgYRuhsjm5DFqGyMXQFBnyxwHuVGM8cPkl
https://www.facebook.com/zispb.lt/posts/pfbid02cgGWnRfeAmU4uQCaqDSvsVctC5cL7SpkgYRuhsjm5DFqGyMXQFBnyxwHuVGM8cPkl
https://www.facebook.com/zispb.lt/posts/pfbid02cgGWnRfeAmU4uQCaqDSvsVctC5cL7SpkgYRuhsjm5DFqGyMXQFBnyxwHuVGM8cPkl
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•  Animuotą  reklaminį  filmuką,  kuris  nuo  rugpjūčio  mėnesio  iki  šiol  yra  transliuojamas
Šiaulių  miesto  viešajame transporte,  Dainų ir  Centro poliklinikose,  Šiaulių  miesto  savivaldybės
administracijos priėmime. Filmukas taip pat buvo patalpintas Lietuvos regioninėje žiniasklaidoje: 

•  https://etaplius.lt/naujiena/miesto-koordinavimo-skyrius-kvieia-tapti-savo-miesto-
superherojais;  

• https://www.facebook.com/Etaplius/posts/
pfbid02yDnxgiw8SHSmo8pahvL5B7mfRQkaThSmcPp9NMG5ut13v7ugRAMS1yQu4NndscEpl;  

• https://www.facebook.com/Etaplius/videos/800946214412793/;   
• https://www.youtube.com/watch?v=lQoErUlfShw.  
• Automobilių parkavimo kortelę su laikroduku (400 vnt.), kurioje pateikti MKS kontaktai ir

raginimas pranešti apie problemas, rugsėjį – spalį buvo platinama įteikiant ją automobilių stovėjimo
pažeidimus įvykdžiusiems asmenims, kurie atvyksta į ŠMSA, arba sutinkami pažeidimo padarymo
laiku  vietoje.  Taip  pat  kortelės  buvo  nuvežtos  į  VĮ  „Regitra“  bei  Šiaulių  mieste  veikiančias
vairavimo mokyklas. 

2.  Programos  reikšmė  gyventojams,  kas  padaryta,  kas  pasikeitė,  įgyvendinus
programą. 

Įgyvendinus projektą padidėjo Miesto koordinavimo skyriaus veiklos žinomumas, daugiau
Šiaulių miesto  gyventojų sužinojo apie  galimybę pranešti  apie  miesto  problemas,  nusižengimus
trumpuoju tel. 1863 arba el. paštu. Per rugsėjo – gruodžio mėn. miesto gyventojų kreipėsi į MKS
tel. 1863 ir el. paštu 1863@siauliai.lt. 1244 kartų.  

3. Programos rezultatai.
Įvykdytas Šiaulių miesto savivaldybės Miesto koordinavimo skyriaus veiklos ir galimybių

viešinimas. Viešinimas vykdytas platinant projekto metu sukurtas priemones: reklaminį filmuką ir
automobilių parkavimo kortelę su laikroduku (400 vnt.). 

Atsižvelgiant  į  tai,  kad reklaminis  filmukas buvo platinamas Šiaulių centro poliklinikoje
(kurioje  2021  m.  duomenims  prisirašiusių  asmenų  skaičius  buvo  42689),  Dainų  poliklinikoje
(kurioje 2021 m. duomenimis prisirašiusių asmenų skaičius buvo 23588), Šiaulių miesto viešojo
transporto autobusuose (kurių 2021 m. duomenimis keleivių skaičius siekė 7632461 per metus arba
vidutiniškai  636038 per  mėnesį),  galima  teigti,  jog vien  šios  priemonės  platinimas  rugpjūčio  –
gruodžio mėnesiais pasiekė daugiau nei 2000 asmenų.

https://www.youtube.com/watch?v=lQoErUlfShw
https://www.facebook.com/Etaplius/videos/800946214412793/
https://www.facebook.com/Etaplius/posts/pfbid02yDnxgiw8SHSmo8pahvL5B7mfRQkaThSmcPp9NMG5ut13v7ugRAMS1yQu4NndscEpl
https://www.facebook.com/Etaplius/posts/pfbid02yDnxgiw8SHSmo8pahvL5B7mfRQkaThSmcPp9NMG5ut13v7ugRAMS1yQu4NndscEpl
https://etaplius.lt/naujiena/miesto-koordinavimo-skyrius-kvieia-tapti-savo-miesto-superherojais
https://etaplius.lt/naujiena/miesto-koordinavimo-skyrius-kvieia-tapti-savo-miesto-superherojais
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Projekto metu naudojamų priemonių vaizdinė medžiaga pridedama.
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4. Prieinamumas.
Miesto  bendruomenė  buvo  informuojama  transliuojant  reklaminį  filmuką  socialinėje

medijoje,  taip  pat  Dainų  ir  Centro  poliklinikose,  Šiaulių  miesto  savivaldybės  administracijos
priėmime bei platinant automobilių parkavimo korteles VĮ „Regitra“ bei Šiaulių mieste veikiančiose
vairavimo  mokyklose,  įteikinėjant  pažeidimų  padarymo  vietose.  Šiaulių  miesto  ženklas  buvo
naudojamas viešinimo medžiagos maketuose.

Projektui įgyvendinti skirta lėšų suma: 1430 Eur.

Papildoma informacija apie priemonių įgyvendinimą:
Šiaulių  miesto  savivaldybės  visuomenės  sveikatos  biuras  (toliau  –  Šiaulių  VSB)

įgyvendindamas Šiaulių miesto savivaldybės 2022 m. nusikaltimų prevencijos veiklos plano 1.6 ir
4.4  priemones  bei  vykdydamas  žalingų  įpročių  prevenciją,  kryptingai  ir  nuosekliai  organizavo
veiklas  skirtingoms  tikslinėms  grupėms:  vaikams  ir  paaugliams,  jų  tėvams,  pedagogams,
socialiniams  pedagogams  ir  kitiems  asmenims,  dirbančiais  su  nepilnamečiais  ir  jaunimu,
priklausomybę  turintiems  suaugusiems  asmenims,  jų  artimiesiems,  sveikatos  priežiūros
specialistams. ŠVSB visuomenės sveikatos specialistų, vykdančių visuomenės sveikatos stiprinimą,
2022 m. organizuotos veiklos pagal 2022 m. nusikaltimų prevencijos veiklos plano priemones:

„1.6. Nepilnamečių  priklausomybių  (alkoholio, tabako, narkotikų) prevencijos vykdymas“:
Sveikatinimo  priemonės  organizuotos  visuomenės  sveikatos  specialistų,  vykdančių

sveikatos priežiūrą mokyklose:
1. Psichologų teikiamos paslaugos žalingų priklausomybių, lytiškumo ugdymo ir psichinės

sveikatos  temomis,  skirtos  Šiaulių  miesto ugdymo įstaigų mokiniams.  Iš  viso suorganizuota  60
paskaitų 1552 mokiniams.

2. Visuomenės sveikatos specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą mokyklose, organizuotos
ir pravestos sveikatinimo veiklos:

2.1.  Žalingų  priklausomybių  tema  švietimo  įstaigų  bendruomenėms  121  pamokos,
diskusijos, vieši renginiai 3399 mokiniams, tėvams, darbuotojams, parengti 6 video siužetai (TV)
ugdymo  įstaigose,  paruošti  ir  išplatinti  22  straipsniai  interneto  tinklalapiuose;  30  stendinių
pranešimų  135  tiražu,  4  elektroniniai  leidiniai  mokyklų  bendruomenių  nariams.  Teiktos  74
konsultacijos: mokiniams – 47, pedagogams – 17, darbuotojams – 7 ir tėvams – 3. 

2.2. Psichikos sveikatos tema (kaip galima prielaida dėl žalingų priklausomybių atsiradimo)
švietimo įstaigų bendruomenėms 219 pamokų, diskusijų, viešų renginių 4298 mokiniams, tėvams,
darbuotojams,  parengtas  1  video  siužetas  (TV),  paruošti  ir  išplatinti  24  straipsniai  mokyklų
interneto  tinklalapiuose  ar  socialiniuose  tinkluose;  21  stendinis  pranešimas  159  tiražu,  7
elektroniniai leidiniai mokyklų bendruomenių nariams. Teiktos 235 konsultacijos: mokiniams – 72,
pedagogams – 111, darbuotojams – 27 ir tėvams – 25.

„4.4. Priklausomybių ir žalingų įpročių (narkomanijos, alkoholizmo) prevencija“:
ŠVSB visuomenės sveikatos specialistų, vykdančių visuomenės sveikatos stiprinimą, 2022

metais vykdytos veiklos apėmė:
1. Ankstyvosios intervencijos programos, vykdomos pagal 2018 m. sausio 18 d. Lietuvos

Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  ir  Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir  mokslo  ministro
įsakymu Nr.  V-60/V-39 patvirtintą  aprašą,  įgyvendinimą.  Per  metus  minėtą  programą baigė  20
rizikingos  elgsenos  jaunuolių  (14–21  m.  amžiaus),  eksperimentuoja  ar  nereguliariai  vartoja
psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi.

2. Priklausomybių konsultanto paslaugas – priemonių, kuriomis teikiant individualias ir (ar)
grupines konsultacijas siekiama padėti alkoholį vartojantiems asmenims mažinti vartojimą ar visai
atsisakyti  alkoholio,  mažinti  alkoholio  vartojimo keliamą žalą  asmeniui  ir  visuomenei,  įskaitant
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alkoholį vartojančių asmenų šeimos narių konsultavimą dėl alkoholį vartojančio asmens keliamų
problemų  sprendimo  būdų,  visuma.  Iš  viso  2022  metais  buvo  suteiktos  168  priklausomybių
konsultanto individualios konsultacijos 82 alkoholį vartojantiems asmenims ar jų artimiesiems.

3. Privalomuosius sveikatos mokymus apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai:
mokymuose dalyvavo 15 asmenų, kurie padarė teisės pažeidimą būdami neblaivūs arba apsvaigę
nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.

4. Interviu videosiužetu televizijai (3 vnt.) žalingų įpročių prevencijos temomis.
5.  Dienos  centre  Hata  ir  atvirame  jaunimo  centre  diskusijos  (4)  „Netradicinės  rūkymo

formos: mitai ir faktai“.
6. Viktorinos (9) „Kahoot“ platformoje „Gegužės mėnuo – nerūkymo mėnuo“. 
7. Visuomenės švietimą ir informavimą žalingų įpročių prevencijos temomis (publikuota 15

pranešimų  ir  5  straipsniai  įstaigos  interneto  tinklalapyje  www.sveikatos-biuras.lt,  socialiniuose
tinkluose bei miesto spaudoje, TV laidose). 

8.  Išleista  5000  informacinių  lankstinukų  „Pagalba  vartojantiems  psichoaktyviąsias
medžiagas ir turintiems kitų priklausomybių“.

Prevencinių  priemonių  įgyvendinimo  metu  atsakingi  programos  vykdytojai  rengė  viešus
renginius,  privačias  konsultacijas,  mokymus,  dalino  informacinius  bukletus,  atliko  informacinę
sklaidą įvairiose žiniasklaidos priemonėse ir vykdė kitas prevencines priemonės. Įgyvendinant 2022
m.  Šiaulių  miesto  savivaldybės  nusikaltimų  prevencijos  veiklos  plano  priemones  buvo
suorganizuoti 541 renginiai, akcijos, individualios konsultacijos ir užimtumo projektai (2021 m. –
905, 2020 m. – 517). Įvairiomis informacinės sklaidos priemonėmis pasiektų žmonių skaičius –
22709 (2021 m. – 27434, 2020 m. – 19171). Atlikti 46 reidai ir patikrinimai (2021 m. – 43, 2020 m.
–  86).  Įsigyta  ir  išdalinta  557  priešgaisrinės  saugos  priemonės  (dūmų  detektoriai,  milteliniai
gesintuvai ir kt., 2021 m. – 996, 2020 m. – 393).

2022 m. iš Plane esančių 20-ies priemonių vertinimo kriterijų reikšmių, visos buvo pasiektos
arba viršytos.

2022 M. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS VEIKLOS
PLANO ĮGYVENDINIMAS

Uždaviniai Priemonės
pavadinimas

Vertinimo
kriterijus

Vertinimo
kriterijų
reikšmės

(ne mažiau)

2022 m.
atsakingi

vykdytojai

Pasiekta
vertinimo
kriterijau
reikšmė

1. Vykdyti 
vaikų ir 
jaunimo 
nusikalstamum
o prevenciją ir 
kontrolę

1.1. Vaikų ir 
jaunimo 
savanoriškos 
veiklos (pvz., 
jaunųjų policijos 
rėmėjų, jaunųjų 
pasieniečių ir kt.) 
skatinimas

Renginiuose, 
kuriuose 
pristatyta 
savanoriška 
veikla, 
dalyvavusių 
asmenų skaičius

200 Policija 600

VSAT 50

ŽISPB 200

1.2. Informacinės Įvairiomis 2000 Policija 10000
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Uždaviniai Priemonės
pavadinimas

Vertinimo
kriterijus

Vertinimo
kriterijų
reikšmės

(ne mažiau)

2022 m.
atsakingi

vykdytojai

Pasiekta
vertinimo
kriterijau
reikšmė

sklaidos  
nusikaltimų 
prevencijos tema 
organizavimas 
(reklama, 
konferencijos, 
susitikimai, 
informaciniai 
renginiai)

informacinės 
sklaidos 
priemonėmis 
pasiektų žmonių
skaičius

VSAT 500

1.3. Jaunimo 
užimtumo projektų 
vykdymas (jaunimo 
užimtumo po 
pamokų, 
savaitgaliais ir per 
atostogas 
organizavimas)

Įgyvendintų 
užimtumo 
projektų, skirtų 
jaunimo 
grupėms, 
skaičius

2 Policija 3

VSAT 4

ŽISPB 2

1.4. Teisės 
pažeidimų 
prevencija 
nustatytose jaunimo 
susibūrimo vietose

Atliktų 
patikrinimų 
skaičius

10 Policija 18

1.5. Patyčių 
prevencijos 
(paskaitų, renginių 
organizavimas) 
vykdymas ugdymo 
įstaigose

Informacinių 
renginių 
skaičius

5 Policija 25

1.6. Nepilnamečių 
priklausomybių 
(alkoholio, tabako, 
narkotikų)  
prevencijos 
vykdymas

Informacinių 
renginių 
skaičius

5 Policija 25

VSAT 6

Šiaulių VSB 60

2. Vykdyti 
informacinę 

2.1. Prevencinių 
renginių, skirtų 

Informaciniuose
renginiuose 

500 Policija 800
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Uždaviniai Priemonės
pavadinimas

Vertinimo
kriterijus

Vertinimo
kriterijų
reikšmės

(ne mažiau)

2022 m.
atsakingi

vykdytojai

Pasiekta
vertinimo
kriterijau
reikšmė

sklaidą apie 
turtinių 
nuskalstamų 
veikų 
prevenciją

gyventojų turto 
apsaugai stiprinti, 
organizavimas

dalyvavusių 
asmenų skaičius

2.2. Prevencinių 
priemonių, skirtų 
mažinti 
nusikalstamų veikų 
elektroninėje 
erdvėje ir kitų 
sukčiavimo atvejų 
galimybes, 
organizavimas

Įvairiomis 
informacinės 
sklaidos 
priemonėmis 
pasiektų žmonių
skaičius

2000 Policija 5500

3. Šviesti 
visuomenę 
smurto artimoje
aplinkoje, 
prekybos 
žmonėmis 
prevencijos 
klausimais

3.1. Smurto artimoje
aplinkoje prevencija

Suorganizuotų 
informacinių 
renginių, 
konsultacijų 
skaičius

30 MVIC 25

Policija 30

Probacijos
tarnyba

300

3.2. Prekybos 
žmonėmis 
prevencijos 
organizavimas

Suorganizuotų 
informacinių 
renginių 
skaičius

3 MVIC 2

Policija 5

VSAT 1

4. Vykdyti 
nusikaltimų ir 
kitų teisės 
pažeidimų 
viešose vietose 
prevenciją

4.1. Prevencinė 
veikla su 
elgetaujančiais 
asmenimis

Organizuotų 
prevencinių 
reidų skaičius

10 Policija 10

GMPS -

4.2. Saugaus eismo 
prevencija

Organizuotų 
prevencinių 
renginių, akcijų 
skaičius

10 Policija 20

VSAT 2

4.3. Nelegalių, Organizuotų 5 Policija 10
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Uždaviniai Priemonės
pavadinimas

Vertinimo
kriterijus

Vertinimo
kriterijų
reikšmės

(ne mažiau)

2022 m.
atsakingi

vykdytojai

Pasiekta
vertinimo
kriterijau
reikšmė

akcizais 
apmokestinamų 
prekių, narkotinių, 
psichotropinių 
medžiagų laikymo, 
pardavimo ir 
gabenimo 
prevencija

reidų skaičius VSAT 3

4.4. Priklausomybių
ir žalingų įpročių 
(narkomanijos, 
alkoholizmo) 
prevencija

Organizuotų 
prevencinių 
renginių 
skaičius

5 Policija 8

Šiaulių VSB 13

4.5. Policijos rėmėjų
veiklos skatinimas

Dalyvavusių 
renginiuose 
asmenų skaičius

200 Policija 300

4.6. Šiaulių miesto 
viešųjų vietų teisės 
pažeidimų 
prevencija (Miesto 
koordinavimo 
skyriaus veiklos ir 
galimybių 
viešinimas)

Įvairiomis 
informacinės 
sklaidos 
priemonėmis 
pasiektų žmonių
skaičius

2000 MKS >2000

Policija -

5. Šviesti 
visuomenę 
miesto 
gyventojų 
priešgaisrinės 
saugos 

5.1. Mažamečių ir 
nepilnamečių 
sukeliamų gaisrų 
prevencijos 
vykdymas

Įvairiomis 
informacinės 
sklaidos 
priemonėmis 
pasiektų žmonių 
skaičius

2000 ŠPGV 2759
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Uždaviniai Priemonės
pavadinimas

Vertinimo
kriterijus

Vertinimo
kriterijų
reikšmės

(ne mažiau)

2022 m.
atsakingi

vykdytojai

Pasiekta
vertinimo
kriterijau
reikšmė

klausimais 5.2. Miesto 
gyventojų 
priešgaisrinės 
saugos užtikrinimas 
(dūmų detektorių 
įrengimas ir kitos 
prevencinės 
priemonės)

Priešgaisrinės 
saugos 
priemonių 
(dūmų 
detektorių, 
miltelinių 
gesintuvų ir kt.) 
skaičius

500 ŠPGV 557

5.3. Priešgaisrinės 
saugos 
organizavimas 
miesto viešosiose 
vietose (dėl sausos 
žolės deginimo 
atvirose miesto 
teritorijose), 
Rėkyvos ežero 
durpingose 
pakrantėse

Organizuojamų 
reidų sausros ar 
padidinto 
gaisringumo 
metu skaičius

5 ŠPGV 5

Aplinkos
apsaugos

departamentas

-

5.4. Prevencijos 
priemonių, skirtų 
sustiprinti saugų 
elgesį visais metų 
laikais prie vandens 
telkinių ir vandenyje
organizavimas

Organizuotų 
prevencinių 
renginių, akcijų 
skaičius

10 ŠPGV 10

Aplinkos
apsaugos

departamentas

-

Viso: Suorganizuota renginių, akcijų, individualių konsultacijų ir 
užimtumo projektų:

541

Įvairiomis informacinės sklaidos priemonėmis pasiektų žmonių 
skaičius:

22709

Atlikti reidai ir patikrinimai: 46

Vartojami trumpiniai:
ŠPGV – PAGD prie LR VRM Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba;
Policija – Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas; 
GMPS  –  Šiaulių greitosios medicininės pagalbos stotis; 
Probacijos tarnyba  – Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyrius; 
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Aplinkos apsaugos departamentas – Aplinkos apsaugos departamento prie LR AM Šiaulių 
valdyba;
VSAT – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių 
pasienio užkardos vadyba;
NVO  –  nevyriausybinės organizacijos;
Šiaulių VSB – Šiaulių visuomenės sveikatos biuras;
MKS – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyrius; 
MVIC – Asociacija Moterų veiklos inovacijų centras; 
ŽISPB – VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras.

_________________________________


