Bendra prevencinė veikla Telšių mieste ir rajone
Telšių aps. vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos
poskyrio pareigūnai išanalizavę esančią situaciją bei praėjusių metų duomenys organizuoja įvairias
tikslines prevencines priemones siekiant sumažinti nusikalstamas veikas bei kitus teisės pažeidimus.
Siekiant sumažinti teisėtvarkos pažeidimus, skatinant bendruomenės narių aktyvumą
siekiant pagerinti saugumo pojūtį Prevencijos poskyris 2012 metais vykdė 3 prevencines
programas. Visų šių prevencinių programų įgyvendinimui Telšių rajono savivaldybė skyrė lėšų.
,,SAUGI KAIMYNYSTĖ 2012”
Projekto tikslas:
1. Gyventojų, gyvenančių atokiuose vienkiemiuose, kaimuose ir miesteliuose saugumo ir jų
turto apsaugos užtikrinimas.
2. Kaimo vietovių gyventojams sudaryti didesnį saugumo pojūtį.
3. Skatinti piliečių pilietinę iniciatyvą teisės pažeidimų prevencijoje ir burtis į saugios
kaimynystės grupes.
4. Skatinti aktyvius gyventojus stoti į policijos rėmėjus, o esančius aktyvius rėmėjus paskatinti,
kad jie aktyviau dalyvautų teisės pažeidimų prevencijoje.
5. Suburti daugiabučių gyventojus į saugios kaimynystės grupes
6. Pastoviai tikrinti ir lankyti policijos kontroliuojamus asmenis, kurie gali padaryti įvairius
teisės pažeidimus.
7. Gerinti eismo kontrolę kaimo vietovėse užkardinant grubius kelių eismo taisyklių
pažeidimus ir taip sumažinti eismo įvykiuose nukentėjusių skaičių.
8. Didinti visuomenės pasitikėjimą policijos pareigūnais.
9. Skleisti gyventojams informaciją turto apsaugos būdus.
10. Užkardinti jaunimo daromus teisės pažeidimus.
Vykdytos priemonės:
Tam, kad būtų efektyviai užtikrinamas gyventojų, gyvenančių atokiuose vienkiemiuose,
kaimuose ir miesteliuose saugumas ir jų turto apsauga, priemonės metu buvo suaktyvintas
policijos pareigūnų patruliavimas kaimo vietovėse (ypač po atokiai esančius kaimus ir
vienkiemius ir lankant ten gyvenančius asmenis). Į patruliavimus buvo siekiama kuo aktyviau
policijos rėmėjus, kaimo seniūnijų atstovus, Šaulių sąjungos narius ir kitus socialiai aktyvius
gyventojus. Nuolat lankyti vienkiemiai ir atokiuose kaimuose gyvenantys asmenys, bendrauta
su jais ir suteikiama jiems reikiama socialinė pagalba. Nuolat organizuoti patruliavimai

savaitgaliais bei švenčių dienomis, kai organizuojamos šventės, diskotekos bei įvairūs renginiai,
siekiant užkardinti jaunimo daromus teisės pažeidimus.
2012 metais buvo susitikta su visų kaimo bendruomenių atstovais ir kitais socialiai aktyviais
gyventojais ir juos siekiama įtraukti į teisės pažeidimų prevencijos priemones. Skatinta
gyventojus burtis į saugios kaimynystės grupes, išaiškinant šių grupių privalumus ir taip pat
pačią bendruomenę įtraukti į prevencinę veiklą. Gerinant policijos ir policijos rėmėjų
bendradarbiavimą buvo surengtas tinklinio turnyras ,,Policijos rėmėjų taurei laimėti“.
Aktyvinant bendruomenių prevencinę veiklą buvo suorganizuotas konkursas ,,Saugiausia
seniūnija 2012“. Šioje akcijoje dalyvavo visos Telšių rajono kaimo vietovių seniūnijos.
Nugalėtoja išrinkta Nevarėnų seniūnija. Gruodžio mėnesį buvo suorganizuotas seminarasdiskusija ,,Policijos ir visuomenės bendradarbiavimas“, kurio metu patys gyventojai,
bendruomenių atstovai dalinosi gerąja patirtimi kuriant saugias bendruomenes Telšių rajone.
Šiuo metu Telšių mieste ir rajone veikia 41 saugios kaimynystės grupės, kurios yra įkurtos
daugiabučiuose namuose, kaimo bendruomenėse, sodų bendrijoje.
Siekiant efektyvios prevencinės veiklos 2013 metais prevencijos poskyris toliau tęs minėtą
projektą ir vykdys įvairias prevencines priemones kuriant saugią aplinką Telšių mieste ir rajone.
„KARTU PASIEKSIME DAUGIAU“
Šios programos tikslas - sumažinti vaikų ir paauglių nusikalstamumą.
Programos uždaviniai - vykdyti prevencinį darbą, padidinti vaikų ir jaunimo laisvalaikio
užimtumą ypač vasaros metu, sumažinti nepilnamečių nusikalstamumą, puoselėti pilietinį ir dorinį
ugdymą.
Trumpas projekte numatytos veiklos aprašymas: programa yra tęstinė, labiausiai nukreipta
nepilnamečių nusikaltimų, smurtą šeimoje ir kitų teisės pažeidimų prevencijos. Organizuojamų
renginių metu, kurie buvo kultūrinio, sportinio, laisvalaikio organizavimo pobūdžio, socialiai ir
pedagogiškai apleistus bei kitus vaikus atitraukti nuo žalingų įpročių, supažindinti su policijos
veikla, išmokyti turiningai leisti laiką bei tinkamai bendrauti su bendraamžiais.
Vykdant šią programą buvo organizuota 2 dienų išvyka, kurioje dalyvavo jaunieji policijos
rėmėjai prie Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato. Taip pat pakviesti jaunieji policijos
rėmėjai iš Mažeikų, Kelmės ir Akmenės. Viso dalyvavo 50 vaikų. Programos vykdymo metu
organizuota jauniesiems policijos rėmėjams kelionė Į Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų
Aviacijos bazę. Jos metu buvo supažindinti su Čekijos karinėmis oro pajėgomis, kurios šiuo metu
atlieka NATO greitojo reagavimo oro policijos misiją. Po to apsilankyta priešgaisrinių senovinių
automobilių muziejuje, susipažino su eksponuojama gaisrininkų amunicija ir rūbais. Skyrus
finansavimą buvo pagaminta 18 sportinių marškinėlių su Jaunojo policijos rėmėjo atributika.

„UŽ GYVENIMĄ BE ŽALINGŲ ĮPROČIŲ“
Šios programos tikslas - atitraukti jaunimą nuo žalingų įpročių, vykdyti psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevenciją, kurti saugią ir sveiką ugdymo ir socializacijos aplinką, mažinant neigiamą
socialinės aplinkos įtaką vaiko gyvenimui. Kuo daugiau jaunimo sportuotų ir savo laisvalaikį
praleistų gamtoje.
Projekto uždaviniai - mokyti moksleivius atsispirti alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimui, skatinti nepilnamečių sveiką gyvenseną bei plėtoti jaunimo laisvalaikio
užimtumo ir kultūrinės veiklos įvairovę.
Įgyvendinant šią programą buvo organizuojamos kvadrato varžybos tarp jaunųjų policijos rėmėjų
prie Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Telšių vaikų globos namų ir policijos
pareigūnų. Taip pat organizuotos stalo teniso varžybos Telšių miesto ir rajono moksleiviams, kurių
laimėtojai apdovanoti minint angelų sargų dieną. Taip pat organizuotas mergaičių tinklinio turnyras
Amsio taurei laimėti. Telšių miesto ir rajono 1-4 kl. moksleiviams organizuotas spektaklis
„Princesės pamokos“ bei 9-12 kl. moksleiviams spektaklis „Meškis po širdim“. Saulėtekio
pradinėje mokykloje vyko mandagumo savaitė „Nelaimė nesnaudžia“ bei V. Borisevičiaus
gimnazijoje vyko varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, kuriuose dalyvavo Telšių vaikų globos namų
komanda, jaunieji šauliai bei jaunųjų policijos rėmėjų komanda.

Telšių aps. VPK vykdė prevencinį projektą ,,Saugus miestas“, kurio įgyvendinimui
Telšių rajono savivaldybė skyrė lėšų.
,,SAUGUS MIESTAS“
Projekto uždaviniai:
1. Telšių rajono ir miesto gyventojų, svečių bei jų turto saugumo užtikrinimas
2.

viešosios tvarkos palaikymas,

3. saugios aplinkos sukūrimas;
Apie projektą:
Mūsų miesto patirtis rodo, kad labai efektyvu yra vaizdo stebėjimo kameros, kurios
efektyviai užtikrina visuomenės saugumą. Vien įrengti kamerų tinklą nepakanka, todėl būtina, kad
vaizdas būtų stebimas.
Vietose, kur yra įrengtas stebėjimas, žymiai sumažėjo padaromų nusikalstamų veikų, teisėtvarkos
pažeidimų ir kitų įvykių. 2012 m. Telšių m. per įrengtas stebėjimo kameras stebėjo stebėtojai iš
neįgaliųjų socialinės įmonės ,,Soneima“. Per 2012 metus stebėjimo kamerų pagalba nustatyta 487 kelių
eismo taisyklių pažeidėjai, 47 viešosios tvarkos pažeidimai bei 12 kartų pastebėta, kad gyventojams
reikalinga socialinė pagalba.

Vaizdo stebėjimo kamerų sistema leidžia ne tik spręsti aktualias miesto problemas, bet ir užfiksuoti
įvykdytus nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus bei operatyviai į juos reaguoti ištisą parą, taupiai
naudojant žmogiškuosius resursus. Zonos, kuriose yra įrengtos vaizdo stebėjimo kameros yra
saugesnės. Visa tai tarnauja miesto bei rajono gyventojų ir svečių saugumui. Atitinka bendruomenės ir
visuomenės lūkesčius, tarnauja miesto geresnio įvaizdžio kūrimui bei tenkina miesto turistų lūkesčius.

