JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS
2015–2017 METŲ PROGRAMOS
PRIEMONIŲ PLANO 2017 METŲ VYKDYMO ATASKAITA
Joniškio rajono savivaldybės Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija buvo patvirtinta 2015
m. gegužės 21 dienos tarybos sprendimu Nr. T-82. Komisijos tikslas – planuoti ir koordinuoti
nusikaltimų prevencijos priemones, susijusias su gyventojų saugumo užtikrinimu ir saugios
savivaldybės aplinkos kūrimu.
2017 metais buvo organizuoti 6 komisijos posėdžiai, kuriuose svarstyti klausimai, susiję su
Joniškio rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės 2015-2017 metų programos
įgyvendinimu, nusikalstamumo mažinimu, teisės aktuose numatytų kitų prevencinių priemonių
įgyvendinimu.
Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės 2015–2017 metų programos 2017 metų priemonėms
įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 7 000 Eur.
Pagal Joniškio rajono savivaldybės finansavimo sutartį su Šiaulių apskrities vyriausiuoju policijos
komisariatu 2017 metais už 8 prevencinių priemonių įgyvendinimą buvo pervesta 4 250 Eur. Už
šias lėšas Joniškio rajono policijos komisariatas vykdė šias priemones:
1.2 priemonė „Vaikų ir jaunimo savanorystės (jaunųjų policijos rėmėjų) skatinimas“ – 600 Eur;
1.5 priemonė „Teisėtvarkos pažeidimų prevencija jaunimo susibūrimo ir pasilinksminimo
vietose, bendrų reidų pramogų ir laisvalaikio įstaigose, ugdymo įstaigose vykdymas“ – 500 Eur;
1.8 priemonė „Prevencinių priemonių, skirtų vaikų ir jaunimo saugiam elgesiui
kelyje“ vykdymas – 350 Eur;
2.1 priemonė „Nusikaltimų prevencijos priemonių psichologinio ir fizinio smurto tema
organizavimas“ – 1200 Eur;
3.2 priemonė „Saugios kaimynystės grupių bendradarbiavimo skatinimas“ – 300 Eur;
3.3 priemonė „Policijos rėmėjų veiklos skatinimas“ – 500 Eur;
3.4 priemonė „Prevencinių priemonių, skirtų gyventojų turto apsaugai stiprinti, organizavimas,
informacijos per visuomenės informavimo priemones skleidimas apie apsisaugojimo nuo
nusikalstamų veikų būdus ir priemones“ – 200 Eur;
4.2 priemonė „Nelegalių, akcizais apmokestintų prekių laikymo, pardavimo ar gabenimo
užkardymas ir prevencija“ – 600 Eur.
Už priemonės „Asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų, integracija ir tikslinių prevencinių
priemonių vykdymas“ įgyvendinimą pagal finansavimo sutartį 1 500 Eur. skirta Šiaulių apygardos
probacijos tarnybai.
Kitiems prevencinių priemonių vykdytojas skirta 1250 Eur.
Visos skirtos lėšos buvo panaudotas tikslinių prevencinių priemonių įgyvendinimui.
Įgyvendinat programos priemonių planą, parengta 15 informacinių pranešimų apie įgyvendintas
prevencines priemonės, pranešimai buvo publikuojami savivaldybės interneto svetainėje
www.joniskis.lt , laikraščiuose „Sidabrė“, „Joniškio dienos“, „Šiaulių kraštas“,
www.etaplius.lt , Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato interneto svetainėje
www.siauliu.policija.lt.
Parengta Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės 2015-2017 metų programos 2017 m. priemonių
plano įgyvendinimo ataskaita paskelbta Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainėje
www.joniskis.lt
Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės 2015-2017 metų programos priemonių plano 2017 metų
vykdymo ataskaita teikiama savivaldybės tarybai.
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JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS 2015–2017 METŲ PROGRAMOS
PRIEMONIŲ PLANO 2017 METŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo
terminas

Skirtos
lėšos,
Eur

Vertinimo
kriterijai

Laukiami
rezultatai

Įvykdymo ataskaita

2017 m.

1.
1.1.

1.2.

VAIKŲ IR JAUNIMO NUSIKALSTAMUMO
PREVENCIJA IR KONTROLĖ
Pagal 2013 m. parengtą Policijos komisariatas,
Vaikų ir jaunimo
savivaldybės
susibūrimo vietų
administracijos
žemėlapį vykdyti
Kultūros ir viešųjų
tolimesnes priemones,
ryšių skyriaus
vaikų ir jaunimo
vyriausiasis specialistas
susibūrimo vietų
(jaunimo reikalų
dinamikos kitimui
koordinatorius),
nustatyti
savivaldybės
administracijos
Švietimo ir sporto
skyrius,
ugdymo įstaigos,
seniūnai

Vaikų ir jaunimo
savanorystės (jaunųjų
policijos rėmėjų)
skatinimas

Savivaldybės
administracijos
Kultūros ir viešųjų
ryšių skyriaus
vyriausiasis specialistas
(jaunimo reikalų
koordinatorius),
Policijos komisariatas

2017 m.

-

Surinkta ir
patikslinta
informacija
apie vaikų
ir jaunimo
susibūrimo
vietas

Vykdytos
prevencinės
priemonės,
siekiant
išsiaiškinti vaikų
ir jaunimo
susibūrimo vietas
(atsirado naujų
vietų, į
ankstesnes vietas
nebesirenkama)

2017 m.

600

Įvykdytų
priemonių

Per metus
organizuota 10
susitikimų, į
policijos jaunųjų
rėmėjų veiklą
įtraukta 10
asmenų

(susitikimų,
informacinių
paskaitų)

skaičius,
naujų
rėmėjų
skaičius

Įvykdyta.
2017 m. policijos pareigūnai
patruliavo aktualiose žemėlapyje
nurodytose susibūrimo vietose:
Sidabros poilsio zonoje, Joniškio
miesto parke, Joniškio žemės ūkio
mokyklos stadione, turgavietėje M.
Slančiausko gatvėje, Žagarėje,
Kriukuose, Skaistgiryje,
Gataučiuose, Stupuruose,
Kepaliuose jaunimo lankomose
vietose. Naujų vietų nenustatyta.
2017 metais, lyginant su 2017 m.,
17 proc. sumažėjo nusikalstamų
veikų, kuriuose dalyvavo arba
padarė nepilnamečiai asmenys
(sumažėjo nuo 18 iki 15
nusikaltimų).
Įvykdyta.
Iš viso yra 27 jaunieji policijos
rėmėjai, 2017 metais jais tapo 11
asmenų.
2017-05-30 d. organizuotas
Jaunųjų policijos rėmėjų ir rajono
moksleivių sąskrydis „Saugūs, nes
kartu“.
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1.3.

Prevencinių renginių
(konferencijų,
susitikimų,
informacinių renginių)
organizavimas vaikams
ir jaunimui

Jaunimo organizacijos
ir neformaliosios
grupės, savivaldybės
administracijos
Švietimo ir sporto
skyrius, ugdymo
įstaigos, Policijos
komisariatas

2017 m.

1000

Renginių
skaičius

Suorganizuota
prevencinių
renginių:
2015 m. – 3,
2016 m. – 5,
2017 m. – 5

2017-10-10 Joniškio Jaunųjų
policijos rėmėjų komanda dalyvavo
Šiaulių apskrities vyriausiojo
policijos komisariato
bendruomenės pareigūnų
prevenciniame projekte „Dabar
rėmėjas, netrukus
pareigūnas“ Naisiuose. Jaunieji
policijos rėmėjai, dirbo kartu su
policijos pareigūnais reiduose,
renginiuose, todėl buvo paskatinti
ir apdovanoti prizais.
Įvykdyta.
Organizuotos karjeros dienos
„Aušros“, Skaistgirio gimnazijose.
Spalio 11-12, lapkričio 23
dienomis policijos komisariate
lankėsi Joniškio „Saulės“ ir Kriukų
pagrindinių mokyklų moksleiviai.
2017-03-21 organizuotas teisinių
žinių konkurso „Temidė 2017“ II
etapas „Aušros“ gimnazijoje, kur
dalyvavo 3 moksleivių komandos
iš „Aušros“ ir Skaistgirio
gimnazijų bei Joniškio Žemės ūkio
mokyklos.
2017 metais pravesta 34 paskaitos
saugaus eismo, administracinės
atsakomybės, patyčių temomis
visose Joniškio rajono mokyklose
ir vaikų darželiuose.
Organizuotos 2 prevencinės
priemonės – blaivūs folkšokių
vakarai Joniškio ir Kriukų
jaunimui.
2017 m. rugsėjo 1 – dienomis
įgyvendinta akcija „Kviečiu
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1.4.

Informacinių ir kitų
vaizdinių priemonių
nusikaltimų prevencijos
tema parengimas ir
išleidimas

Savivaldybės
administracijos
direktorius,
Policijos komisariatas

2017 m.

250

1.5.

Teisėtvarkos pažeidimų
prevencija jaunimo
susibūrimo ir
pasilinksminimo
vietose, bendrų reidų
pramogų ir laisvalaikio
įstaigose, ugdymo
įstaigose vykdymas

Savivaldybės
administracijos
direktorius,
savivaldybės
administracijos
Švietimo ir sporto
skyrius, ugdymo
įstaigų vadovai,
Policijos komisariatas

2017 m.

500

1.6.

Patyčių prevencijos
vykdymas ugdymo

Lietuvos moksleivių
sąjungos Joniškio

2017 m.

-

Pagamintų
lankstinukų
kitų
vaizdinių
priemonių
skaičius
Įvykdytų
priemonių
skaičius

Per metus
pagaminta po 1
informacinę ar
kitą vaizdinę
priemonę

Įtrauktų į
patyčių

Vykdytas
suplanuotų

Kasmet
suorganizuota po
2 prevencines
priemones

nerūkyti“ Joniškio mieste, skirta
mokyklinio amžiaus jaunimui.
Įvykdyta.
Parengti lankstinukai apie saugios
aplinkos kūrimą: turto apsaugą,
telefoninių sukčių apgaulę.
Įvykdyta.
2017 metais vykdytos prevencinės
priemonės „Vieša vieta“, „Saugią
aplinką kurkime kartu“, kurių metu
buvo vykdomas patruliavimas
viešai ir neviešai jaunimo
susibūrimo vietose, išaiškinant
pažeidimus, susijusius su
nepilnamečių rūkymu ar tabako
gaminių turėjimu, vykdyta
probacijos priežiūroje esančių
nepilnamečių kontrolė.
Priemonių metu organizuoti
viešosios tvarkos palaikymo reidai
vykusiose rajono šventėse, lankant
rizikos šeimas su socialiniais
darbuotojais, vykdomos kitos
policijos priemonės išaiškinant
akcizais apmokestinamų prekių
nelegalios apyvartos atvejus.
Bendruomenėse vykstančių
susitikimų su gyventojais metu
buvo atkreipiamas dėmesys į
jaunimo susibūrimų vietų aptarimą,
bendraujama su jaunimu, skatinant
juos būti pavyzdingais visuomenės
nariais.
Įvykdyta.
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1.7.

įstaigose (paskaitų,
renginių
organizavimas)

mokinių savivaldos
informavimo centras,
ugdymo įstaigos,
Policijos komisariatas

Informacijos vaikams,
jų tėvams, globėjams
apie jaunimo
užimtumo po pamokų
priemones ir programas
(projektus) teikimas

Savivaldybės
administracijos
direktorius,
savivaldybės
administracijos
Švietimo ir sporto
skyrius, kultūros
įstaigos, ugdymo
įstaigos,
nevyriausybinės
organizacijos

prevencijos
veiklą
jaunuolių
skaičius

2017 m.

-

Parengtų ir
paskelbtų
informacini
ų
pranešimų,
skelbimų
skaičius

renginių skaičius, Joniškio rajono ugdymo įstaigose,
po 1 per metus
Žagarės globos namuose susitikimų
su moksleiviais, mokytojais metu
skaitytos paskaitos, diskutuota
vaikų bendravimo, patyčių
mokykloje tema.
Visose rajono ugdymo įstaigose
organizuoti renginiai „Savaitė be
patyčių“, jų metų apie 500
moksleivių dalyvavo įvairiuose
renginiuose skirtose prieš patyčias.
Vaikai, tėvai ir
Įvykdyta.
globėjai bus
Ugdymo įstaigų internetinėse
išsamiau
svetainėse, el. TAMO dienynuose,
informuoti apie
informaciniuose stenduose
vykdomas
skelbiama informacija mokiniams
programas ir
ir tėvams apie mokykloje ir rajone
priemones
veikiančius neformalaus ugdymo
būrelius.
Mokyklose rengiami individualūs
informaciniai pranešimai tėvams
apie vaikų užimtumą
popamokiniuose renginiuose
(masiniai mokyklos renginiai,
išvykos, ekskursijos). Juose
atsispindi užsiėmimo programa,
reikalavimai dalyviams ir žyma
apie tėvų sutikimą, kad jų vaikas
gali dalyvauti tokiame renginyje.
Tėvai turi tai patvirtinti savo
parašu. Mokyklų internetinėse
svetainėse taip pat skelbiama
informacija apie jau įvykusius
renginius.
„Aušros“ gimnazijos interneto
svetainėje skelbiama informacija
apie vykdomus projektus: 20152017 m. Nord Plus junior projektas
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1.8.

Prevencinių priemonių,
skirtų vaikų ir jaunimo
saugiam elgesiui
kelyje, vykdymas

2.
2.1.

SMURTINIŲ NUSIKALTIMŲ PREVENCIJA IR KONTROLĖ
Nusikaltimų
Seniūnai, seniūnaičiai,
2017 m.
1200
prevencijos priemonių
savivaldybės
psichologinio ir fizinio administracijos
smurto tema
Socialinės paramos ir
organizavimas
sveikatos skyrius,
Vaiko teisių apsaugos
skyrius,
Švietimo ir sporto
skyrius, ugdymo
įstaigos, policijos
komisariatas,

Policijos komisariatas,
Šiaulių apygardos
probacijos tarnybos
Probacijos skyrius,
savivaldybės
administracijos
Švietimo ir sporto
skyrius, Kultūros ir
viešųjų ryšių skyrius,
ugdymo įstaigos,
Infrastruktūros skyriaus
Viešosios tvarkos
poskyris

2017 m.

350

Vaikų ir
jaunimo,
dalyvavusių
prevenciniu
ose
renginiuose
skaičius,
įgyvendintų
priemonių
skaičius

Vaikai ir
jaunimas turės
daugiau žinių ir
įgūdžių, kaip
saugiai elgtis
kelyje, bus
aprūpinti
atšvaitais ir
specialiomis
liemenėmis

Įvykdytos
numatytos
prevencinės
priemonės,
smurto
artimoje
aplinkoje
mastui
mažinti

Nustatytos
konkrečios
asmenų
grupės ar
asmenys,
kuriems būtinas
konsultavimas

„Skatink. Motyvuok.
Bendradarbiauk“.
Per metus kiekvienoje mokykloje
vidutiniškai parengta apie 30
informacinių pranešimų.
Įvykdyta.
2017 metais vaikams ir jaunimui
susitikimų, paskaitų mokyklose ir
darželiuose saugaus eismo tema
išdalinti nupirkti atšvaitai, pamokų
tvarkaraščiai, knygelės, spalvoti
pieštukai.
2017-04-26 vyko Joniškio rajoninis
„Šviesoforo“ konkurso etapas
Gasčiūnų pagrindinėje mokykloje.
Dalyvavo Amsis ir komandos iš
„Saulės“, Gasčiūnų ir Kriukų
pagrindinių mokyklų bei M.
Slančiausko progimnazijos.
Pirmą rugsėjo savaitę prie mokyklų
perėjų budėjo policijos rėmėjai,
kurie dalino moksleiviams
atšvaitus, pamokų tvarkaraščius
saugaus eismo tema.
Įvykdyta.
2017 m. Joniškio rajone
užregistruoti 108 pranešimai dėl
smurto artimoje aplinkoje (2016 m.
– 107). Situacija stabilizavosi, nes
buvo dirbamas intensyvus
prevencinis darbas: 2017 m. kovo 4
d. mėn. organizuoti 35, o spalio–
lapkričio mėn. 16 susitikimų –
diskusijų su Joniškio rajono
gyventojais smurto artimoje
aplinkoje tema, nuolat vyko
bendradarbiavimas su socialiniais
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Šiaulių apygardos
probacijos tarnybos
Probacijos skyrius

2.2.

Asmenų, grįžusių iš
įkalinimo įstaigų,
integracija ir tikslinių
prevencinių priemonių
vykdymas

Šiaulių apygardos
probacijos tarnybos
Probacijos skyrius,
Policijos komisariatas,
savivaldybės
administracijos
Infrastruktūros skyriaus
Viešosios tvarkos
poskyris

2017 m.

1500

Asmenų,
įtrauktų į
prevencinę
veiklą
skaičius,
įvykdytų
prevencinių
priemonių
skaičius

Asmenys, grįžę
iš įkalinimo
įstaigų, turės
daugiau
informacijos apie
jiems teikiamą
pagalbą,
įsidarbinimo
galimybes, kitus
užimtumo būdus

darbuotojais, dirbančiais su
socialinės rizikos šeimomis,
betarpiškai buvo keičiamasi
informacija tiek su socialiniais
darbuotojais, tieks su Joniškio
rajono policijos komisariato
tyrėjais, organizuoti bendri reidai
po darbo valandų, aplankant
socialinės rizikos šeimas ir šeimas,
kuriose buvo užfiksuotas smurtas. Į
Tokiose bendrose priemonėse buvo
pasitelkiami ir policijos rėmėjai.
Šiomis priemonėmis sustiprinta
padidėjusios rizikos sąlygomis
gyvenančių, linkusių girtauti
asmenų kontrolė, užkertant kelią
daromiems pažeidimams.
Įvykdyta.
Šiaulių apygardos probacijos
tarnybos Probacijos skyriaus
(veikiančio Joniškio rajono
savivaldybės teritorijoje)
priežiūroje 2017 m. gruodžio 29 d.
buvo 80 nuteistų asmenų, iš jų 6
nepilnamečiai. Probacijos skyrius
bendradarbiaujant kartu su Šiaulių
apskrities VPK Joniškio r. PK
pareigūnais vykdė prevencines
priemones ,,Lankymasis asmenų,
teistų už smurtinius nusikaltimus
gyvenamosiose vietose“, kurių
metu buvo suteikta kompleksinė
pagalba ir surasti problemų
sprendimo būdai, buvo
bendraujama su nukentėjusiais
asmenimis bei šeimos nariais, kurie
patyrė fizinį smurtą artimoje
aplinkoje. Apsilankymo metu buvo
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kreipiamas dėmesys į nuteistųjų
socialinę aplinką ir priežiūroje
esančių asmenų ir jų šeimos narių
blaivumą. Bendrauta su šeimos
nariais ir aiškintasi, ar jie turi
nusiskundimų dėl priežiūroje
esančių asmenų elgesio. Suteikta
informacija kaip elgtis ir kur
kreiptis pasikartojus smurto
šeimoje atvejams. Apsilankymų
metu pastebimi pokyčiai dėl
alkoholio vartojimo ir skirtų soc.
pašalpų panaudojimo. Aplankyta
21 šeima.
Taip pat buvo vykdoma
prevencinio pobūdžio
priemonė ,,Nevartok“, kurios metu
patikrinti nuteistieji, kuriems
skirtas teismo įpareigojimas
nevartoti psichiką veikiančių
medžiagų - alkoholio. Apsilankyta
90 kartų. Probacijos skyriaus
pareigūnai kartu su kitų institucijų
atstovais ir ateityje planuoja nuolat
vykdyti panašias prevencinio
pobūdžio priemones.
Probacijos skyrius kartu su VŠĮ
Joniškio psichikos sveikatos centro
specialistais vykdė
projektą ,,Smurtinių nusikaltimų
prevencijos rizikos šeimose
vykdymas per smurtinį elgesį
keičiančių programų taikymą“.
Projekte dalyvavo 12 asmenų,
kuriems už smurtą artimoje
aplinkoje teismo sprendimu skirta
baudžiamojo poveikio priemonė dalyvauti smurtinį elgesį
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2.3.

Nusikaltimų
prevencijos dienų
organizavimas
seniūnijose

Savivaldybės
administracijos
direktorius, seniūnai,
bendruomenių atstovai,
Policijos komisariatas

2017 m.

-

Susitikimų
skaičius

Visuomenė
išsamiau
informuota apie
nusikaltimų
prevenciją
(kasmet
įvykdyta po 10
susitikimų)

2.4.

Prekybos žmonėmis
prevencijos
organizavimas

Policijos komisariatas,
Infrastruktūros skyriaus
Viešosios tvarkos
poskyris, ugdymo
įstaigos, Darbo birža

2017 m.

-

Prevencinių
priemonių
skaičius

Visuomenė bus
išsamiai
informuota apie
šią nuskalstamą
veiką ir būdus,
kaip jos išvengti
(kasmet po 4
priemones)

keičiančiose programose. Asmenys
6 valandų programos mokymų
metu, individualiuose
užsiėmimuose su medicinos
psichologu mokėsi pykčio,
agresijos, smurto kilmės, galios ir
impulsų kontrolės, naudojamų
streso įveikos metodų, emocinės
reakcijos ir jų raiškos sudėtingose
situacijose.
Organizuota prevencinė priemonė
tema ,,Priklausomybėms Ne“.
Įvykdyta.
Organizuoti 8 susitikimai su
Joniškio miesto, Žagarės miesto,
Skaistgirio, Beržėnų, Daunoriškių,
Mikolaičiūnų, Mekių kaimo
bendruomenių nariais aktualiais
nusikalstamumo mažinimo ir
viešosios tvarkos užtikrinimo
klausimais. Susitikimuose
dalyvavo policijos pareigūnai,
seniūnai, seniūnaičiai, savivaldybės
atstovai.
Įvyko 10 susitikimų.
Įvykdyta.
Organizuotos prevencinės
paskaitos Joniškio
„Aušros“ gimnazijoje, Joniškio
žemės ūkio mokykloje prekybos
žmonėmis tema (dalyvavo apie 100
moksleivių).
Įgyvendintos 2 priemonės.

3.
3.1.

TURTINIŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ PREVENCIJA IR KONTROLĖ
Saugios kaimynystės
Policijos komisariatas,
2017 m.
Saugios
idėjų skleidimas ir
seniūnai, seniūnaičiai
kaimynystė
saugios kaimynystės
s grupių
grupių steigimas
skaičius

Padidės
gyventojų
supratimas apie
būtinybę burtis į

Įvykdyta.
Joniškio rajone 2017-12-31
duomenimis veikia 53 saugios
kaimynystės grupės, iš jų 2017

10
saugios
kaimynystės
grupes (įsteigta
grupių 2015 m. –
10, 2016 m. –
10, 2017 m. –
10)

3.2.

Saugios kaimynystės
grupių sąskrydžio
organizavimas

Policijos komisariatas,
savivaldybės
administracijos
Infrastruktūros skyriaus
Viešosios tvarkos
poskyris

2017 m.

300

Suorganizu
otas
sąskrydis

3.3.

Policijos rėmėjų
veiklos skatinimas

Seniūnai, seniūnaičiai,
savivaldybės
administracijos
Infrastruktūros skyriaus
Viešosios tvarkos
poskyris,
Policijos komisariatas

2017 m.

500

Policijos
rėmėjų
skaičius per
metus

Sąskrydis labiau
vienys
gyventojus burtis
rūpintis savo
pačių, kaimynų
įvairiapusišku
saugumu
Gyventojų
skatinimas tapti
policijos
rėmėjais

metais įkurtos 2, kurių teritorijose
įrengti saugios kaimynystės
stendai.
Organizuoti susitikimai su
Gaižaičių ir Beržininkų įkurtų
saugios kaimynystės grupių
gyventojais. Susitikimų metu
išklausytos gyventojų problemos,
paženklinti gyventojų vertingi
daiktai.
Įvykdyta.
2017-09-09 dieną Mikolaičiūnuose
organizuota Saugios kaimynystės
grupių sueiga.
2017-12-15 organizuotas
konkursas „Saugiausia seniūnija“.
Įvykdyta.
Iš viso 13 policijos rėmėjų, 2017
m. įstojo 1. Per metus policijos
rėmėjai dirbo po 36 valandas,
dalyvavo prevencinėse priemonėse,
policijos pareigūnų organizuotuose
reiduose, užkardant viešosios
tvarkos pažeidimus, išaiškinant
alkoholinių gėrimų ir tabako
gaminių nelegalią apyvartą,
užtikrinant viešąją tvarką
bendruomenių renginiuose, įvairių
švenčių, masinių renginių metu.
Policijos pareigūnai kartu su
policijos rėmėjais vykdė 15
tikslinių prevencinių priemonių,
atkreipiant dėmesį į pažeidimus,
susijusius su alkoholinių gėrimų,
narkotinių medžiagų vartojimu
viešosiose vietose.
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3.4.

Prevencinių priemonių,
skirtų gyventojų turto
apsaugai (pvz.:
vienkiemiuose,
atokiose gyvenvietėse)
stiprinti,
organizavimas,
informacijos per
visuomenės
informavimo
priemones skleidimas
apie apsisaugojimo nuo
nusikalstamų veikų
būdus ir priemones

Policijos komisariatas

2017 m.

200

Sužymėtų
daiktų ir
priemonių
skaičius

Daiktų ir
priemonių
žymėjimo
priemonės
įsigijimas padės
geriau
organizuoti
gyventojų turto
apsaugą

2017-11-30 organizuotas padėkos
renginys policijos rėmėjams.
Įsigytos naujos 9 policijos rėmėjų
liemenės.
Įvykdyta.
Vykdyta prevencinė
priemonė ,,Saugią aplinką kurkime
kartu“, įvyko 52 susitikimai su
rajono gyventojais, pažymėti 34
įvairūs daiktai: mobilieji telefonai,
dviračiai, kita technika.
Pasitelkiant policijos rėmėjus ir
seniūnijų socialinius darbuotojus,
bendradarbiaujant su Šiaulių
apskrities priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos Joniškio priešgaisrinės
gelbėjimo tarnyba buvo lankomos
nuošalesnės sodybos ir vienkiemiai
(aplankyti 23) bei juose gyvenantys
asmenys. Dažniausiai tai pagyvenę
žmonės, kuriems reikalinga
informacija kaip apsaugoti savo
namus ir gyvenamąją aplinką.
Gyventojams išdalinti lankstinukai
su aktualia informacija (kaimynų,
seniūno, policijos komisariato
pareigūnų telefonų numeriais ir
kt.), lipdukai informuojantys apie
saugios kaimynystės grupes.
Policijos internetiniame puslapyje,
vietinėje Joniškio spaudoje
informuota apie policijos
susitikimus su miesto, kaimų
bendruomenėmis, kurių metu
vykdoma vagysčių, sukčiavimo
prevencija. Patariama gyventojams
kaip išvengti turto vagysčių.
Bendruomenės pareigūnai papildė
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Joniškio rajono kaimuose įrengtus
stendus informaciniais leidiniais,
kuriuose siūloma naudotis policijos
elektroninių paslaugų sistema
www.ePolicija.lt ir tokiu būdu
pateikti policijai informaciją,
pareiškimą, įvairius turto apsaugos
būdus.
4.
4.1.

NUSIKALTIMŲ, DAROMŲ VIEŠOSIOSE VIETOSE, PREVENCIJA IR KONTROLĖ
Prevencinė veikla su
Policijos komisariatas,
2017 m.
Valkataujan Suteikus
valkataujančiais ir
savivaldybės
čių ir
reikiamą
elgetaujančiais
administracijos
elgetaujanči informaciją ir
asmenimis
Socialinės paramos ir
ų asmenų
paslaugas,
(informavimas,
sveikatos skyrius,
skaičius,
sumažės
konsultavimas, laikinos VšĮ Joniškio socialinių
suteiktų
valkataujančių ir
nakvynės suteikimas)
paslaugų ir užimtumo
trumpalaiki elgetaujančių
centras
ų socialinių asmenų skaičius
paslaugų
skaičius

4.2.

Nelegalių, akcizais
apmokestintų prekių
laikymo, pardavimo ar
gabenimo užkardymas
ir prevencija

Policijos komisariatas,
seniūnai, seniūnaičiai,
bendruomenių atstovai

2017 m.

Viso

600

Išaiškintų
nelegalių,
akcizais
apmokestin
amų prekių,
prekybos
atvejų
skaičius

7 000
Eur
_____________________________

Nelegalių,
akcizais
apmokestintinų
prekių laikymo,
pardavimo ir
gabenimo
užkardymas
padės sumažinti
nusikalstamų
veikų skaičių

Įvykdyta.
2017-01-06 organizuotas
susitikimas su VšĮ Joniškio
socialinių paslaugų ir užimtumo
centro Krizių centro– nakvynės
namų gyventojais, kuriems
priminta apie administracinę
atsakomybę, susijusią su rūkymu
nerūkymo zonose, alkoholio
vartojimu viešosiose vietose,
dviratininkų ir pėsčiųjų kelių eismo
taisyklių reikalavimus. Krizių
centro-nakvynės namų
gyventojams išdalinti atšvaitai.
Įvykdyta.
Nustatyti 75 atvejai.
2017 metais buvo atliekami
tiksliniai patikrinimai dėl nelegalių,
akcizais apmokestintinų prekių
laikymo, pardavimo ir gabenimo.
Surašyti administracinės teisės
pažeidimo protokolai už
kontrabandinių cigarečių prekybą,
laikymą ir gabenimą, iš nelegalios
apyvartos išimtos cigaretės.

