JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS
KOMISIJOS VEIKLOS IR SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS
2018–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO
2019 METŲ VYKDYMO ATASKAITA
Joniškio rajono savivaldybės Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija (toliau – komisija)
patvirtinta 2019 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimu Nr. T-91.
Komisijos tikslas – planuoti ir koordinuoti nusikaltimų prevencijos priemones, susijusias su
gyventojų saugumo užtikrinimu ir saugios savivaldybės aplinkos kūrimu.
2019 metais buvo organizuoti 5 komisijos posėdžiai, iš jų 2 išvažiuojamieji posėdžiai,
kuriuose svarstyti klausimai, susiję su Joniškio rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos 20182020 metų programos įgyvendinimu, efektyvių prevencinių priemonių vaikams ir paaugliams,
valkataujantiems ir elgetaujantiems asmenimis vykdymu, teisės aktuose numatytų kitų prevencinių
priemonių įgyvendinimu.
Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos nariai inicijavo ir savo asmeninėmis lėšomis
organizavo kalėdinę paramos akciją Joniškio r. Domeikių kaime įsikūrusiems benamių sodybos
gyventojams.
Nusikalstamumo tendencijos:
2019 m. gauti 3974 pranešimai apie padarytus nusižengimus (2018 m. - 4089), t. y. 115
pranešimų mažiau nei 2018 m.
Nusikalstamų veikų Joniškio rajone 2019 metais užregistruota 312, t. y. 63 veikomis arba
16,8 proc. mažiau nei 2018 m., kai buvo užregistruotos 375 nusikalstamos veikos. 2019 metais ištirta
75,6 proc. nusikalstamų veikų (2018 metais buvo ištirta – 74,6 proc.).
Nusikaltimų prevencijos 2018–2020 metų programos 2019 metų priemonėms įgyvendinti iš
savivaldybės biudžeto buvo skirta 7 000 Eur.
Pagal finansavimo sutartį su Šiaulių apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu 2019
metais už 9 prevencinių priemonių įgyvendinimą buvo skirta 4850 Eur. Šios lėšos panaudotos šių
prevencinių priemonių įgyvendinimui:
1.1 priemonė „Vaikų ir jaunimo savanoriškos veiklos (jaunųjų policijos rėmėjų) skatinimas“ –
400 Eur;
1.2 priemonė „Prevencinių renginių organizavimas (konferencijos, susitikimai, informaciniai
renginiai)“ – 350 Eur;
1.3 priemonė „Moksleivių užimtumo priemonių vykdymas (jaunimo užimtumo po pamokų,
savaitgaliais, per atostogas organizavimas)“ – 400 Eur;
2.1 priemonė „Organizuoti prevencijos priemones, skirtas gyventojų turto apsaugai stiprinti,
skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenes steigti saugios kaimynystės grupes, vykdyti informacinę
sklaidą apie apsisaugojimo nuo nusikalstamų veikų būdus ir priemones (daugiabučių, individualių
valdų gyventojų daiktų žymėjimas, skatinimas naudoti apsaugos sistemas“ – 1400 Eur;
2.2 priemonės „Seniūnijų veiklos stiprinimas gyventojų saugumo srityje“ – 200 Eur;
2.3 priemonė „Policijos rėmėjų veiklos skatinimas“ – 400 Eur;
3.1 priemonė „Smurto artimoje aplinkoje prevencija“ – 1200 Eur;
4.1 priemonė „Prevencinė veikla su valkataujančiais ir elgetaujančiais asmenimis
(informavimas, konsultavimas)“ – 200 Eur;
4.2 priemonė „Saugaus eismo prevencija“ – 300 Eur.
Pagal finansavimo sutartį su Šiaulių apygardos probacijos tarnyba 2019 metais už 3.3
priemonės „Asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų, integracija ir tikslinių prevencinių priemonių
vykdymas“ įgyvendinimą skirta 500 Eur.
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Pagal finansavimo sutartį su Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Joniškio
priešgaisrine gelbėjimo tarnyba 2019 metais už dviejų priemonių įgyvendinimą skirta 600 Eur, iš
jų:
5.1 priemonei „Prevencinė priemonė, siekiant išvengti gaisrų“ – 150 Eur;
5.2 priemonei „Gyventojų priešgaisrinės saugos užtikrinimas“ – 450 Eur.
Pagal finansavimo sutartį su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos 2019 m. skirta 1050 Eur, iš jų:
1.2 priemonei „Prevencinių renginių organizavimas (konferencijos, susitikimai, informaciniai
renginiai)“ – 250 Eur;
1.3 priemonei „Moksleivių užimtumo priemonių vykdymas (jaunimo užimtumo po pamokų,
savaitgaliais, per atostogas organizavimas)“ – 500 Eur;
1.4 priemonei „Informacinės sklaidos nusikaltimų prevencijos tema organizavimas“ – 300 Eur.
Visos skirtos lėšos buvo panaudotas tikslinių prevencinių priemonių įgyvendinimui.
Įgyvendinat Nusikaltimų prevencijos 2018-2020 metų programos 2019 metų 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.
Programos įgyvendinimo ataskaita skelbiama Joniškio rajono savivaldybės interneto
svetainėje www.joniskis.lt

Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės
komisijos pirmininkė
Vilija Bartašienė
2020-02-
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JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS 2018–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO
2019 METŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Skirtos
Vykdymo lėšos, Eur
Vertinimo kriterijai /
terminas
2018 m.
laukimai rezultatai
3
4
5
6
1. VAIKŲ IR JAUNIMO NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJA IR KONTROLĖ

1

2

1.1.

Vaikų ir jaunimo
savanoriškos veiklos
(jaunųjų policijos rėmėjų)
skatinimas

Atsakingi vykdytojai

Joniškio rajono
policijos komisariatas,
savivaldybės
administracija, ugdymo
įstaigos

2019 m.

400

Naujų rėmėjų skaičius /
Per metus į rėmėjų veiklą
įtraukti 5 asmenys

Įvykdymo ataskaita
7

Įvykdyta.
2019 m. jaunaisiais policijos
rėmėjais tapo 6 nauji nariai;
Organizuotas Jaunųjų policijos
rėmėjų ir moksleivių sąskrydis
„Kartu mes saugūs“, jame
dalyvavo Joniškio rajono
„Aušros“ ir Žagarės gimnazijų,
„Saulės“, Kriukų, Gataučių,
Gasčiūnų pagrindinių mokyklų,
Žemės ūkio mokyklos, Atviro
jaunimo centro, Skaistgirio
jaunimo klubo bei Joniškio
šaulių 606 kuopos komandos,
apie 150 dalyvių;
Joniškio jaunieji policijos
rėmėjai (besimokantys Joniškio
Žemės ūkio mokykloje),
Gasčiūnų pagrindinės mokyklos
moksleiviai, Joniškio šaulių
606-oji kuopos kariai dalyvavo
Joniškio rajono policijos
komisariato organizuotame
teisinių žinių konkurse
„Temidė“; Joniškio Žemės ūkio
mokyklos jaunieji policijos
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1.2.

Prevencinių renginių
organizavimas
(konferencijos,
susitikimai, informaciniai
renginiai)

Savivaldybės
administracija,
Joniškio rajono
policijos komisariatas,
nevyriausybinės
organizacijos,
Valstybės sienos
apsaugos tarnybos
Pakrančių apsaugos
rinktinė

2019 m.

600

1.3.

Moksleivių užimtumo
priemonių vykdymas
(jaunimo užimtumo po
pamokų, savaitgaliais, per
atostogas organizavimas)

Joniškio rajono
policijos komisariatas,
savivaldybės
administracija, ugdymo
įstaigos,
nevyriausybinės
organizacijos, Valstybė
sienos apsaugos
tarnybos
Pakrančių apsaugos
rinktinė

2019 m.

900

rėmėjai dalyvavo teisinių žinių
„Temidė“ konkurso etape
Šiauliuose.
Jaunieji policijos rėmėjai karu
su policijos pareigūnais
dalyvavo reiduose, vykdė
prevencines priemones.
Renginių skaičius /
Įvykdyta.
Suorganizuota prevencinių Organizuotos 34 prevencinės
renginių (ne mažiau kaip 3 priemonės vaikams ir
per metus)
suaugusiems saugaus eismo
tema, 36 – saugios aplinkos
formavimo, smurto artimoje
aplinkoje mažinimo tema, 8 –
patyčių prevencijos temomis;
Joniškio r. J. Avyžiaus viešojoje
bibliotekoje organizuotas
policijos pareigūnų susitikimas
su gyventojais.
Valstybės sienos apsaugos
tarnyba organizavo 3
informacinius renginius
Joniškio „Saulės“, Gasčiūnų
pagrindinėse mokyklose,
Satkūnų ir Žagarės
bendruomenės renginiuose.
Užimtumo veiklose
Įvykdyta.
dalyvaujančių moksleivių Bendradarbiauta organizuojant
skaičius, prevencinių
3 prevencinėse stovyklose
renginių skaičius /
vaikams ir jaunimui:
Organizuotos ne mažiau
„Saulės“ pagrindinės mokyklos
kaip 2 prevencinės
pradinukų 1 dienos stovykla
stovyklos vaikams ir
Kelmėje;
jaunimui
„Sniego gniūžtės“ stovykla
Kriukų pagrindinėje mokykloje;
„Sniego gniūžtės“ stovykla
„Aušros“ gimnazijoje
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1.4.

Informacinės sklaidos
nusikaltimų prevencijos
tema organizavimas

Joniškio rajono
policijos komisariatas,
savivaldybės
administracija

2019 m.

300

Įgyvendintų priemonių
skaičius /
Parengta išorinė reklama,
organizuotas gyventojų
perspėjamas panaudojant
korinio transliavimo
technologiją ir pan.

1.5.

Teisėtvarkos pažeidimų
prevencija jaunimo
susibūrimo ir
pasilinksminimo vietose,
bendrų reidų vykdymas
nustatytose rizikos vietose

Joniškio rajono
policijos komisariatas,
policijos rėmėjai,
savivaldybės
administracija, ugdymo
įstaigos, Probacijos
tarnyba

2019 m.

-

Įvykdytų reidų skaičius /
Sumažėjęs nusikalstamų
veikų skaičius jaunimo
susibūrimo vietose

1.6.

Patyčių prevencijos
vykdymas ugdymo
įstaigose (paskaitų,
renginių organizavimas)

Joniškio rajono
policijos komisariatas,
savivaldybės
administracija,

2019 m.

-

Įtrauktų į patyčių
prevencijos veiklą
jaunuolių skaičius /

(dalyvavo apie 230
moksleiviai).
Įvykdyta.
Parengti ir publikuoti 7
informaciniai pranešimai
Joniškio rajono savivaldybės
interneto svetainėje,
prevencinė informacija nuolat
skelbiama ir platinama
Facebook paskyroje „Joniškio
policijos bendruomenės
pareigūnai“;
organizuotas gyventojų
perspėjamas panaudojant
korinio transliavimo
technologiją.
Įvykdyta.
Nuolat vykdytas policijos
ekipažų patruliavimas jaunimo
susibūrimo vietose, siekiant
išaiškinti pažeidimus, susijusius
su nepilnamečių tabako gaminių
vartojimu ar jų turėjimu,
alkoholio vartojimu, vykdyta
probacijos priežiūroje esančių
nepilnamečių kontrolė.
Priemonių metu organizuoti
viešosios tvarkos palaikymo
reidai kultūriniuose renginiuose.
Žagarės gimnazijoje vykdytas
narkotinių medžiagų pėdsakų
patikrinimas.
Įvykdyta.
Patyčių prevencija vykdyta
visose rajono ugdymo įstaigose.
„Saulės“, Gataučių M.
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ugdymo įstaigos

2.1.

Organizuoti prevencijos
priemones, skirtas
gyventojų turto apsaugai
stiprinti, skatinti
gyvenamųjų vietovių
bendruomenes steigti
saugios kaimynystės
grupes, vykdyti
informacinę sklaidą apie
apsisaugojimo nuo
nusikalstamų veikų būdus
ir priemones
(daugiabučių, individualių
valdų gyventojų daiktų
žymėjimas, skatinimas
naudoti apsaugos
sistemas)

Sumažėję patyčių atvejų
ugdymo įstaigose

2. TURTINIŲ NUSIKALTIMŲ VEIKŲ PREVENCIJA IR KONTROLĖ
Joniškio rajono polici2019 m.
1400
Įkurtų saugios
jos komisariatas, polikaimynystės grupių
cijos rėmėjai, savivalskaičius per metus,
dybės administracija,
susitikimų, vykdytų
seniūnaičiai
prevencinių renginių su
grupių atstovais skaičius /
Sumažėję turtinių
nusikaltimų, sustiprėjusi
pilietinė savisauga

Katiliūtės pagrindinėse
mokyklose, Joniškio rajono
vaiko ir šeimos gerovės centre,
„Aušros“ gimnazijoje, Žemės
ūkio mokykloje vyko
susitikimai su Joniškio rajono
policijos komisariato
bendruomenės pareigūnais.
Įvyko 8 paskaitos patyčių
prevencijos tema, iš viso
patyčių prevencijos renginiuose
dalyvavo apie 300 jaunuolių.
Įvykdyta.
Joniškio rajone veikia 55 saugios
kaimynystės grupės, 2019 metais
naujai įkurtų nebuvo, tačiau vykdyta aktyvi veikla su saugios
kaimynystės grupių nariais. Jų
teritorijose įrengti ir atnaujinti
saugios kaimynystės stendai.
Organizuoti Saugios kaimynystės grupių (toliau – SKG) atstovų mokymai;
Įvyko 5 susitikimai su saugios
kaimynystės grupėmis:
Žagarės, Joniškio, Skaistgirio,
Satkūnų, Gataučių seniūnijų
SKG atstovai su policijos bendruomenės pareigūnais aptarė
saugios gyvenamosios aplinkos
kūrimo problemas ir jų sprendimo būdus;
Vykdant prevencinę veiklą,
skirtą nusikalstamų veikų, susijusių su vagystėmis, plėšimais,
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2.2.

Seniūnijų veiklos
stiprinimas gyventojų
saugumo srityje

Savivaldybės
administracija, Joniškio
rajono policijos
komisariatas, Joniškio
rajono savivaldybės
priešgaisrinė tarnyba,
Joniškio priešgaisrinė
gelbėjimo tarnyba,
bendruomenės,
seniūnaičiai

2019 m.

200

smurtiniais nusikaltimais vienkiemiuose ir atokesnėse gyvenamosiose vietovėse, policijos pareigūnai kartu su seniūnais lankėsi 26 vienkiemiuose, atokiose
sodybose, siekiant išsiaiškinti
vienišų, neįgalių, pagyvenusių
asmenų saugumo užtikrinimu,
taip pat stebėti ar negyvenamuose vienkiemiuose neįsikūrę
benamiai ar rizikos asmenys, ar
nėra nelegalios veiklos požymių.
Lyginant su 2018 m., 2019 m.
turtinių nusikalstamų veikų
sumažėjo arba buvo užfiksuota
tiek pat: 2018 m. vagysčių
buvo 47, o 2019 m. - 40; turto
sugadinimo, sunaikinimo
nusikaltimų 2018 m. ir 2019 m.
buvo 9; sukčiavimų 2018 m.
buvo 4, 2019 m.- 2.
Telkti gyventojus saugiai Įvykdyta.
aplinkai kurti
Joniškio seniūnija organizavo
nusikalstamumo, viešosios seniūnaičių, kaimo
tvarkos, saugaus eismo,
bendruomenių pirmininkų,
priešgaisrinės ir civilinės policijos komisariato pareigūnų
saugos
susitikimą. Aptarti saugios
srityse /
gyvenamosios aplinkos
formavimo ypatumai.
Skaistgirio seniūnijoje aptarti
eismo saugumo klausimai,
apibendrintas skaistgiriečių
dalyvavimas respublikiniame
konkurse „Eismo saugumas
bendruomenėse“,
Kriukų seniūnijoje vyko
seniūnijos gyventojų susitikimas
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2.3.

Policijos rėmėjų veiklos
skatinimas

Joniškio rajono
policijos komisariatas,
savivaldybės
administracija, ugdymo
įstaigos, seniūnaičiai,
nevyriausybinės
organizacijos

2019 m.

400

su policijos pareigūnais dėl
aktualių gyventojams saugios
aplinkos užtikrinimo klausimų
sprendimo;
Gaižaičių seniūnijoje buvo
vykdoma socialinių darbuotojų
ir policijos pareigūnų priemonė,
siekiant aplankyti vienkiemiuose
gyvenančius gyventojus ir
suteikti žinių apie apsaugą nuo
vagysčių, plėšimų ir sužalojimų;
Satkūnų seniūnija organizavo
seniūnijos aktyvo sueigą dėl
gyventojų veiklos skatinimo
gyventi saugioje aplinkoje.
Sueigoje dalyvavo policijos
bendruomenės pareigūnai,
Joniškio priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos atstovai.
Visose seniūnijose vykdyta
akcija“ Gyvenkime saugiai“;
Žagarės seniūnijoje organizuotas
dūmų detektorių įrengimo
gyventojų būstuose tikrinimas.
Policijos rėmėjų skaičius Įvykdyta.
per metus /
Joniškio rajono policijos
Bus skatinamas gyventojų komisariate registruota 13
pilietiškumas kurti saugią policijos rėmėjų.
aplinką, padėti policijos
Policijos rėmėjai kartu su
pareigūnams užkardyti
policijos pareigūnais 2019 m.
nusikalstamas veikas
dirbo 552 valandas, dalyvavo
prevencinėse priemonėse,
policijos pareigūnų
organizuotuose saugaus eismo
reiduose ir budėjimuose prie
pėsčiųjų perėjų, užkardant
viešosios tvarkos pažeidimus,
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išaiškinant alkoholinių gėrimų ir
tabako gaminių nelegalią
apyvartą, užtikrinant viešąją
tvarką renginiuose įvairių
švenčių metu.
2019 liepos mėn. Joniškio
policijos rėmėjai kartu su
Raseinių, Pakruojo ir Šiaulių
policijos rėmėjais bendroje
komandoje dalyvavo antrame
respublikiniame Lietuvos
policijos rėmėjų sąskrydyje
Varėnos r.
2019-12-18 organizuotas
padėkos renginys policijos
rėmėjams. Ypač aktyvūs
policijos rėmėjai Nerijus
Kaminskas, Vytautas Pakatilius,
Dalius Bučinskas, Vaclovas
Ragulis, Kristina Krigerytė,
Vytautas Gasiūnas bei Laura
Kanišauskaitė apdovanoti
policijos atminimo dovanėlėmis
3.1.

Smurto artimoje aplinkoje
prevencija

3. SMURTINIŲ NUSIKALTIMŲ PREVENCIJA IR KONTROLĖ
Joniškio rajono
2019 m.
1200
Nustatytos rizikos grupės,
policijos komisariatas,
organizuota prevencinė
savivaldybės
veikla /
administracija,
Padidėjęs smurtinių
Probacijos tarnyba,
nusikaltimų išaiškinimas
ugdymo įstaigos,
nevyriausybinės
organizacijos

Įvykdyta.
Organizuoti seniūnijų socialinių
darbuotojų ir policijos pareigūnų
reidai socialinės rizikos
šeimose, siekiant nustatyti ar
minėtose šeimose nėra
girtaujama, nedaromi teisės
nusižengimai;
Organizuotas saugaus eismo ir
smurto artimoje aplinkoje
prevencijos temomis plakatų
konkursas „Saugiai gyventi
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smagiau“, kurame dalyvavo
Joniškio rajono mokyklų
moksleiviai. Panaudojant
konkurso nugalėtojų darbus,
buvo sukurti plakatai kaip
socialinė reklama Joniškio bei
Žagarės miestuose;
Organizuotas susitikimas su
Joniškio m. „Aušros“
gimnazijos, Žemė sūkio
mokyklos moksleiviais dėl
dažniausiai jaunimo daromų
teisės nusižengimų ir
atsakomybės už juos;
Policijos pareigūnai dalyvavo
Žagarės specialiosios mokyklos
ir Skaistgirio gimnazijos
moksleivių tėvų susirinkimuose,
kur skaitė paskaitas ir bendravo
su moksleivių tėvais apie teisinę
nepilnamečių ir jų tėvų, globėjų
atsakomybę, apie smurtą
artimoje aplinkoje;
Vykdyta prevencinė veikla
Probacijos tarnybos įskaitoje
esantiems asmenims, teistiems
dėl smurto artimoje aplinkoje.
Pagrindinės smurto kilimo
priežastys: besaikis alkoholio
vartojimas, nedarbas, asocialus
gyvenimo būdas. 2019 m.
užregistruotos 102
nusikalstamos veikos dėl smurto
artimoje aplinkoje (2018 m.
buvo 91).
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3.2.

Prekybos žmonėmis
prevencijos organizavimas
savivaldybėje

Joniškio rajono
policijos komisariatas,
savivaldybės
administracija,
Lietuvos Caritas

2019 m.

-

Nustatytos rizikos grupės,
organizuota prevencinė
veikla / Padidėjęs tokio
pobūdžio nusikaltimų
išaiškinimas, visuomenės
informavimas

Įvykdyta.
Joniškio rajono vaiko ir šeimos
gerovės centro Vaikų globos
skyriuje organizuota prevencinė
priemonė, susijusi su prekyba
vaikais visų formų išnaudojimo
tikslais.
Policijos pareigūnai vykdė
tarptautines prevencines
priemones, skirtas kovai su
prekyba žmonėmis, kai auka
išnaudojama prostitucijai ar
kitoms seksualinio išnaudojimo
formoms, nusikalstamoms
veikoms daryti, elgetavimui;
Policijos pareigūnai lankėsi VšĮ
Joniškio socialinių paslaugų ir
užimtumo centro krizių centre nakvynės namuose Joniškyje,
prekybos centrų prieigose,
Joniškio miesto poilsio zonoje,
bendrauta su nakvynės namų
gyventojais. Patikrintos
prieigos prie degalinių Circle,
Viada, Apsaga, užeigos Plūgo
broliai, Medžiotojų užeiga,
Vilkiaušio poilsio zona,
Žagarės regioninio parko
poilsio zona, Tyrelio pažintinio
tako poilsiavietė;
Organizuotas policijos
pareigūnų ir Joniškio žemės
ūkio mokyklos moksleivių
susitikimas, kurio metu
pravesta paskaita apie prekybą
žmonėmis, teisinę atsakomybę,
diskutuota apie jaunimo tarpe
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3.3.

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

Probacijos tarnyba,
Joniškio rajono
policijos komisariatas,
Šiaulių teritorinė darbo
birža, savivaldybės
administracija

2019 m.

500

dažniausiai pasitaikančius
teisės nusižengimus –
chuliganizmą, alkoholio
vartojimą ir pasirodymą
neblaiviems viešose vietose,
rūkymą. Moksleiviai
informuoti, kur kreiptis
pagalbos ir kaip pranešti
policijai, socialiniams
darbuotojams apie pastebėtus
prekybos žmonėmis požymius
savo aplinkoje.
Prekybos žmonėmis
nusikalstamų veikų Joniškio
rajone 2019 m. neužregistruota.
Asmenų, įtrauktų į
Įvykdyta.
prevencinę veiklą skaičius, Probacijos tarnybos įskaitoje iš
įvykdytų prevencinių
viso įrašyti 143 asmenys, iš jų
priemonių skaičius /
15 moterų.
Bus siekiama suteikti
2019 m. į Probacijos tarnybos
daugiau informacijos apie registrą įtraukti 6 asmenys. Jie
įsidarbinimo galimybes,
priskirti socialinės rizikos
socialines paslaugas
grupei ir už smurtą artimoje
aplinkoje teismo įpareigoti
dalyvauti smurtinį elgesį
keičiančiose programose.
Šiems asmenims organizuoti 6
val. psichologo mokymai /
konsultacijos. Suteikta
kompleksinė pagalba
smurtaujantiems asmenims.
Iš įkalinimo įstaigų
grįžusiems asmenims suteikta
informacija apie įsidarbinimo
galimybes, socialinių paslaugų
teikimą, laikinąjį
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apgyvendinimą, pinigines
išmokas.
Siekiant mažinti smurtą
artimoje aplinkoje bei užkirsti
kelią smurtinių veiksmų
neigiamiems padariniams,
priežiūroje esantiems
asmenims, kartu su Šiaulių
apskrities VPK Joniškio r. PK
bendruomenės pareigūnais
(Joniškio r. PK patalpose),
suorganizuotas šviečiamojo –
informacinio pobūdžio
susitikimas tema ,,Sakome
smurtui - Ne“. Priemonėje
dalyvavo 12 asmenų, kurie
nuteisti už smurtą artimoje
aplinkoje.
Siekiant sumotyvuoti asmenis
spręsti alkoholio vartojimo
problemą, priežiūroje esantiems
asmenims organizuotas
prevencinio motyvacinio švietėjiško pobūdžio
susitikimas. Į užsiėmimą buvo
pakviesta 20 nuteistųjų pagal
įvairias bausmių kategorijas,
kurie padarė nusikaltimą
apsvaigę nuo alkoholio.
Priemonėje dalyvavo 15
asmenų, kurie nuteisti už smurtą
artimoje aplinkoje.
Organizuota prevencinė
priemonė ,,Priklausomybėms
Ne“. Dalyvavo 6 nuteistieji
pagal įvairias bausmių
kategorijas.
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4.1.

4. NUSIKALTIMŲ, DAROMŲ VIEŠOSIOSE VIETOSE, PREVENCIJA IR KONTROLĖ
Prevencinė veikla su
Joniškio rajono
2019 m.
200
Valkataujančių ir
Įvykdyta.
valkataujančiais ir
policijos komisariatas,
elgetaujančių asmenų
Krizių centre-nakvynės
elgetaujančiais asmenimis policijos rėmėjai,
skaičius, suteiktų
namuose laikinojo
(informavimas,
savivaldybės
trumpalaikių socialinių
apgyvendinimo paslaugos
konsultavimas, laikinos
administracija, VšĮ
paslaugų skaičius /
suteiktos 37 asmenims,
nakvynės suteikimas)
Joniškio socialinių
Organizuoti bendri
paslaugos atsidūrus krizinėje
paslaugų ir užimtumo
institucijų reidai, vykdyta situacijoje suteiktos 10 asmenų
centras
socialinės rizikos ir
(iš jų 6 vaikams),
socialinės atskirties
laikinojo apnakvindinimo
asmenų viešosios tvarkos
paslaugos suteiktos 24
pažeidimų prevencija.
asmenims.
Sumažintas valkataujančių Joniškio rajono policijos
ir elgetaujančių asmenų
komisariato bendruomenės
skaičius viešosiose vietose pareigūnai vykdė prevencinę
veiklą VšĮ Joniškio socialinių
paslaugų ir užimtumo centro
Krizių centre-nakvynės
namuose. Šių namų
gyventojams suteikta
informacija apie kelių eismo
taisyklių reikalavimus,
draudžiamas veiklas,
atsakomybę už sukeltą smurtą,
vagystes, alkoholio vartojimą
viešosiose vietose.
Vykdyti reidai viešosiose
vietose dėl valkataujančių ar
elgetaujančių asmenų
nusikalstamų veikų užkardymo.
Organizuotas Nusikaltimų
prevencijos ir kontrolės
komisijos išvažiuojamasis
posėdis VšĮ Joniškio socialinių
paslaugų ir užimtumo centro
krizių centre-nakvynės
namuose, siekiant išsiaiškinti
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4.2.

Saugaus eismo prevencija

Joniškio rajono
savivaldybės
priešgaisrinė tarnyba,
Joniškio priešgaisrinė
gelbėjimo tarnyba,
Joniškio rajono
policijos komisariatas,
savivaldybės
administracija,
seniūnaičiai

2019 m.

300

Prevencinių renginių
skaičius /
Organizuoti prevenciniai
renginiai rajono ugdymo
įstaigose, kaimų
bendruomenėse,
seniūnijose. Vykdoma
saugaus eismo prevencija
viešosiose vietose,
priežiūra ir kontrolė

benamių asmenų
apgyvendinimo sąlygas,
prevencinių priemonių poreikį,
Krizių centro– nakvynės namų
gyventojų daromus pažeidimus.
2019 m. nustatyti 3
valkataujantys ir elgetaujantys
asmenys (2018 m. – 5).
Įvykdyta.
2019 m. organizuoti 34 saugaus
eismo prevenciniai renginiai
rajono ugdymo įstaigose, kaimų
bendruomenėse, seniūnijose, iš
jų: 22 renginiai suaugusiems
asmenims ir 12 –
nepilnamečiams;
Įsigyta ir išdalinta atšvaitų,
knygelių apie saugų eismą.
Visų Joniškio rajono ugdymo
įstaigų pradinukai rugsėjo mėn.
vaizdinių priemonių pagalba
buvo supažindinti su pėsčiųjų ir
dviratininkų eismo taisyklėmis;
Vykdyta prevencinė akcija
skirta pėstiesiems ir
dviratininkams:
prie Joniškio miesto, Žagarės ir
Kriukų k. pėsčiųjų perėjų
nupiešti informaciniai ženklai Nesinaudok (mobiliuoju
telefonu), Nulipk (nuo dviračio
ar paspirtuko) ir Apsidairyk
(prieš eidamas į gatvę). Tokių
įspėjamųjų ženklų nupiešta 23;
Užrašais „APSIDAIRYK!“
pažymėtos ir perėjos, vedančios
į M. Slančiausko progimnaziją,
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"Saulės" pagrindinę mokyklą,
Joniškio ligoninę ir kt.;
Rugsėjo pirmą savaitę
organizuotas policijos rėmėjų
budėjimas prie pėsčiųjų perėjų
Joniškyje ir Žagarėje;
Lapkričio 15 - 21 dienomis,
Pasaulinės dienos žuvusiems
eismo įvykiuose atminti,
organizuotos papildomos
policijos pareigūnų pajėgos,
pėstiesiems dalinti atšvaitai,
priminta, kaip saugiai elgtis
keliuose, taisyklingai nešioti
atšvaitą, kad kelyje jie būtų
pastebimi vairuotojų.
2019-11-17 Joniškio policijos
komisariato bendruomenės
pareigūnė skaitė pranešimą
Joniškio bažnyčioje šv. mišiose
skirtą žuvusiems eismo
įvykiuose atminti.
2019 m. užregistruota 16 eismo
įvykių, keliuose žuvo 1 žmogus,
sužeista 15 asmenų (2018 m. –
20, žuvo 2, sužeista 22).
5.1.

Prevencinė veikla,
siekiant išvengti gaisrų

5. PREVENCINĖ VEIKLA PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS SRITYJE
Joniškio rajono
2019 m.
150
Prevencinių renginių
savivaldybės
švietimo ir ugdymo
priešgaisrinė tarnyba,
įstaigose, kaimų
Joniškio priešgaisrinė
bendruomenėse,
gelbėjimo tarnyba,
seniūnijose skaičius /
Joniškio rajono
Bus siekiama vykdyti
policijos komisariatas,
akcijas, prevencinius
savivaldybės
renginius tėvams ir
administracija,
vaikams apie be priežiūros
seniūnaičiai

Įvykdyta.
Organizuoti 7 susitikimai su
ugdymo įstaigų moksleiviais,
dalyvavo 234 moksleiviai;
Organizuoti 3 susitikimai su
Joniškio visuomenės sveikatos
biuru, seniūnaičiais, Užimtumo
tarnybos Joniškio skyriaus
darbuotojais ir tarnybos
lankytojais;
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paliktų vaikų sukeliamo
gaisro pavojų

5.2.

Gyventojų priešgaisrinės
saugos užtikrinimas

Joniškio rajono
savivaldybės
priešgaisrinė tarnyba,
Joniškio priešgaisrinė
gelbėjimo tarnyba,
savivaldybės
administracija,
bendruomenių atstovai

2019 m.

450

5.3.

Prevencinių priemonių
įgyvendinimas dėl sausos
žolės deginimo,
padidėjusio gaisringumo

Joniškio rajono
savivaldybės
priešgaisrinė tarnyba,
Joniškio priešgaisrinė
gelbėjimo tarnyba,

2019 m.

-

Reidų, organizuojamų
socialiai remtinų šeimų,
vienišų pagyvenusių
asmenų, eksploatuojančių
kietojo kuro šildymo
įrenginius
gyvenamuosiuose
būstuose, skaičius
Prevencinių priemonių
(lankstinukų, atmintinių)
parengimas, dūmų
detektorių įrengimas
būstuose
Organizuotų reidų sausros
ar padidėjusio
gaisringumo metu skaičius
Bus siekiama informuoti
gyventojus apie teisė

Vykdytos evakavimo pratybos
bendrojo lavinimo mokyklose,
3 evakavimo pratybos ir
mokymai darželiuose;
Vykdyta prevencinė akcija
„Svečiuose pas ugniagesius“ –
apsilankė 4 moksleivių grupės
(79 vaikai);
Organizuotas fotonuotraukų
konkursas „Pašaukti gelbėti ir
padėti“, skirtas Šv. Florijono
dienai paminėti;
Pagamintos ir ugdymo įstaigose
(pradinukams ir darželinukams)
išdalintos spalvinimo knygelės
priešgaisrinės saugos tematika;
Vykdyta seniūnijose gyvenančių
asmenų kieto kuro katilų ir jų
eksploatavimo patikra.
Įvykdyta.
Organizuota prevencinė akcija
„Gyvenkime saugiai“,
aplankyta 1517 bustų (4225
gyventojai), įrengta 150 dūmų
detektorių, patikrinti anksčiau
įrengti;
Vykdyta vienkiemių ir atokių
sodybų vienišų gyventojų
kūrenimo krosnių, dūmtraukių
patikra, dūmų detektorių
įrengimo patikra .
Įvykdyta.
Organizuotas savivaldybės
Ekstremalių situacijų komisijos
posėdis „Dėl pasirengimo
gamtinio pobūdžio gaisrams
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Aplinkos apsaugos
agentūra, savivaldybės
administracija,
seniūnaičiai

aktuose numatytus
draudimus deginti žolę
miestuose ir miesteliuose,
gyvenvietėse

6. KITOS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖS
Nusikaltimų
2019 m.
Plėtojamas socialinių
prevencijos ir kontrolės
partnerių
komisija
bendradarbiavimas, į
priemonių vykdymą
įtraukiamos
bendruomenių, privataus
sektoriaus iniciatyvos

6.1.

Pasiūlymų
kompetentingoms
institucijoms dėl
nusikaltimų prevencijos ir
kontrolės priemonių
įgyvendinimo teikimas

6.2.

Informacijos, susijusios su Savivaldybės
Joniškio rajono
administracija,
savivaldybės nusikaltimų programos vykdytojai
prevencijos ir kontrolės
komisijos veikla ir
priemonių plano
įgyvendinimu, viešinimas
savivaldybės interneto
svetainėje

2019 m.

-

Viešinamas Nusikaltimų
prevencijos ir kontrolės
2018–2020 metų
programos priemonių
vykdymas.

atvirose teritorijose ir jų
prevencijos organizavimo
rajone“;
Organizuoti 3 reidai dėl sausos
žolės deginimo;
Parengti 2 informaciniai
pranešimai spaudai dėl sausos
žolės ir ražienų deginimo.
Dėl žolės deginimo įvykę
gaisrai: 2019 m. – 7 gaisrai,
2018 m. – 12 gaisrų.
Nusikaltimų prevencijos ir
kontrolės komisija teikė
pasiūlymą Joniškio rajono
policijos komisariatui dėl
aktyvesnės prevencinės veiklos
vykdymo su valkataujančiais ir
elgetaujančiais asmenimis,
bendravo su Joniškio r.
Domeikių kaime įsikūrusios
benamių sodybos
„Prieglobstis“ administracija
dėl minėtų asmenų
apgyvendinimo ir užimtumo.
Parengti ir publikuoti
informaciniai pranešimai apie
prevencinių priemonių
įgyvendinimą savivaldybės
interneto svetainėje
www.joniskis.lt , laikraščiuose
„Sidabrė“, ‚Joniškio dienos“,
Facebook paskyroje „Joniškio
rajono savivaldybė“, „Joniškio
policijos bendruomenės
pareigūnai“.
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Viso

7 000
Eur

_____________________________

