JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS 2018–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO
2018 METŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Skirtos
lėšos,
Vertinimo kriterijai /
Eur
laukimai rezultatai
2018 m.
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

Vykdymo
terminas

2018 m.

400

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

Įvykdymo ataskaita

7

Įvykdyta.
Per 2018 metus jaunaisiais
policijos rėmėjais tapo 6 nauji
nariai;
Organizuotas Jaunųjų policijos
rėmėjų ir moksleivių sąskrydis
„Saugūs mes kartu“, jame
dalyvavo „Aušros“, Žagarės
gimnazijų, „Saulės“, Gataučių
M. Katiliūtės, Kriukų,
pagrindinių mokyklų, M.
Slančiausko progimnazijos,
Atviro jaunimo centro, Žemės
ūkio mokyklos bei Joniškio
šaulių 606 kuopos atstovų
komandos, apie 110 dalyvių;
Joniškio jaunieji policijos
rėmėjai dalyvavo Lietuvos 100čio renginyje senelių globos
namuose (Beržėnų senjorų,
„Santaros“), teisinių žinių
„Temidė“ konkurso etapuose
Joniškyje, Šiauliuose ir Vilniuje,
patruliavo kartu su policijos
pareigūnais reiduose, Už aktyvią
veiklą jaunieji policijos rėmėjai
apdovanoti prizais.

2
1.2.

Prevencinių renginių
organizavimas
(konferencijos, susitikimai,
informaciniai renginiai)

1.3.

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

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

2018 m.

600

Renginių skaičius /
Suorganizuota prevencinių
renginių (ne mažiau kaip 3
per metus)

Įvykdyta.
Organizuotos 42 priemonės
(susitikimai, informaciniai
renginiai) saugaus eismo tema,
38 saugios aplinkos formavimo,
smurto artimoje aplinkoje
mažinimo, 7 patyčių prevencijos
temomis.

2018 m.

900

Užimtumo veiklose
dalyvaujančių moksleivių
skaičius, prevencinių
renginių skaičius /
Organizuotos ne mažiau
kaip 2 prevencinės
stovyklos vaikams ir
jaunimui

Įvykdyta.
Organizuotos 6 prevencinės
stovyklos vaikams ir jaunimui:
birželio 1 d. „Saulės“
pagrindinės mokyklos pradinukų
vienos dienos stovykla Žagarėje,
birželio 11 d. Gataučių M.
Katiliūtės pagrindinės mokyklos
moksleivių išvyka į
priklausomybės ligų
reabilitacijos centrą „Vilties
švyturys“ Kėdainių r., kuriame
vyko paskaita – diskusija su
specialistais ir reabilitacijos
centro gyventojais,
birželio 18-22 dienomis Kriukų
pagrindinės mokyklos 5-10
klasių mokinių savaitinė
stovykla ,,Šarka‘‘,
birželio 18-22 Tarptautinė
moksleivių stovykla ,,Žiemgalos
krašto vaikai‘‘ Joniškio rajono
Kriukų pagrindinėje mokykloje;
lapkričio 16-18 d. „Sniego
gniūžtės“ stovykla Kriukų
pagrindinėje mokykloje,

3

1.4.

Informacinės sklaidos
nusikaltimų prevencijos
tema organizavimas

Joniškio rajono
policijos komisariatas,
savivaldybės
administracija

2018 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

2018 m.

-

Įvykdytų reidų skaičius /
Sumažėjęs nusikalstamų
veikų skaičius jaunimo
susibūrimo vietose

lapkričio 23-25 d. „Sniego
gniūžtės“ stovykla
„Aušros“ gimnazijoje.
Užimtumo veiklose dalyvavo
apie 305 moksleiviai.
Įvykdyta.
Pagaminti ir išplatinti
lankstinukai „Laikykis elgesio
viešumoje taisyklių ir prisidėk
prie saugios aplinkos kūrimo
Joniškio mieste“, plakatai
„Pomėgis viešoje vietoje vartoti
alkoholį – Jums nemalonumai“.
Parengti ir publikuoti
informaciniai pranešimai
Joniškio rajono savivaldybės
interneto svetainėje.
Vykdyti gyventojų perspėjimo
sistemos techniniai patikrinimai.
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 vykusiuose kultūriniuose
renginiuose.
2018 m. sumažėjo nusikalstamų
veikų, kurias padarė ar jose
dalyvavo nepilnamečiai,
skaičius. 2017 m. 15, 2018 m. –
9.

4
1.6.

2.1.

Patyčių prevencijos
vykdymas ugdymo
įstaigose (paskaitų,
renginių organizavimas)

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)

Joniškio rajono
policijos komisariatas,
savivaldybės
administracija,
ugdymo įstaigos

2018 m.

-

Įtrauktų į patyčių
prevencijos veiklą
jaunuolių skaičius /
Sumažėję patyčių atvejų
ugdymo įstaigose

2. TURTINIŲ NUSIKALTIMŲ VEIKŲ PREVENCIJA IR KONTROLĖ
Joniškio rajono polici2018 m.
1400
Įkurtų saugios kaimynystės
jos komisariatas, poligrupių skaičius per metus,
cijos rėmėjai, savivalsusitikimų, vykdytų
dybės administracija,
prevencinių renginių su
seniūnaičiai
grupių atstovais skaičius /
Sumažėję turtinių
nusikaltimų, sustiprėjusi
pilietinė savisauga

Įvykdyta.
Patyčių prevencija vykdyta
visose rajono ugdymo įstaigose.
„Saulės“, Gataučių M. 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 7 paskaitos, į
patyčių prevencijos veiklą
bendruomenės pareigūnai
įtraukė apie 125 jaunuolius.
Įvykdyta.
Joniškio rajone veikia 55 saugios
kaimynystės grupės, 2018 metais
įkurta 1. Jų teritorijose įrengti ir
atnaujinti nauji saugios kaimynystės stendai.
2018-03-06 organizuoti Saugios
kaimynystės grupių atstovų mokymai.
Joniškio rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnai
lankėsi Joniškio rajono Jankūnų,
Gasčiūnų, Jakiškių-Maironių,
Maldenių, Mekių, Skakų, Linkaičių, Milvydžių, Stupurų , Raistų,
Lieporų kaimų, Kriukų miestelio
bendruomenių ir jų pagrindu sukurtų Saugios kaimynystės grupių susirinkimuose.
2018-10-25 Šiaulių apskrities vyriausiajame policijos komisariate

5

2.2.

Seniūnijų veiklos
stiprinimas gyventojų
saugumo srityje

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

2018 m.

200

vyko mokymai/ informacinis renginys, saugios kaimynystės veiklos plėtojimo ir tobulinimo
tema ,,Labas, kaimyne!“, kuriame dalyvavo 5 saugios kaimynystės grupių vadovai ir bendruomenės pareigūnai.
2018-12-05 vyko saugių kaimynysčių grupių konferencija
„Veikliausia saugios kaimynystės
grupė“ Kaune. Konkursui buvo
pristatyta Mikolaičiūnų kaimo
bendruomenės saugios kaimynystės grupė.
2018-12-18 Policijos komisariato
bendruomenės pareigūnai dalyvavo susitikime su Mekių kaimo
bendruomenės pirmininku ir saugios kaimynystės grupės vadovu
Gediminu Jančiausku. Aptartos
sukurtos saugios kaimynystės
grupės veiklos galimybės. Išdalinti lipdukai su saugios kaimynystės grupės informacija, kuriais
bus pažymėti Mekių saugios kaimynystės grupės narių namai.
Lyginant su 2017 m., 2018 m.
28 % sumažėjo turtinių
nusikaltimų Joniškio r. (2018 m.
– 483, 2017 m. – 547).
Telkti gyventojus saugiai
Įvykdyta.
aplinkai kurti
2018-02-27 Joniškio seniūnija
nusikalstamumo, viešosios organizavo seniūnaičių, kaimo
tvarkos, saugaus eismo,
bendruomenių pirmininkų,
priešgaisrinės ir civilinės
policijos komisariato
saugos
bendruomenės pareigūnų
srityse /
susitikimą. Aptarti saugios

6
bendruomenės,
seniūnaičiai

gyvenamosios aplinkos
formavimo ypatumai.
2018-04-25 Saugėlaukio
seniūnija organizavo
Saugėlaukio seniūnijos aktyvo,
seniūnaičių, Skilvionių, Bariūnų
ir Mindaugių-Pavirčiuvės kaimų
Saugios kaimynystės grupių
vadovų, policijos komisariato
bendruomenės pareigūnų
susirinkimą – apskritojo stalo
diskusiją. Joje aptartas seniūnijos
veiklos stiprinimas gyventojų
saugumo srityje.
2018-04-20 Satkūnų seniūnija
organizavo seniūnijos aktyvo
sueigą dėl gyventojų veiklos
skatinimo gyventi saugioje
aplinkoje. Sueigoje dalyvavo
policijos bendruomenės
pareigūnai, Joniškio
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
atstovai.
2018-12-12 Kriukuose
organizuotas prevencinis
renginys „Noriu gyventi saugiai“.
2018-12-20 visose seniūnijose
vykdyta akcija“ Gyvenkime
saugiai“, jos metu seniūnijos
atokiuose vienkiemiuose
gyvenantiems vienišiems
senjorams (20 žmonių) prie
gyvenamųjų namų įrengti lauko
šviestuvai su judesio davikliu.
2018-12-12 Žagarės seniūnijoje
vykdytas gyventojų būstų
tikrinimas, siekiant išsiaiškinti ar

7

2.3.

Policijos rėmėjų veiklos
skatinimas

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

2018 m.

400

Policijos rėmėjų skaičius
per metus /
Bus skatinamas gyventojų
pilietiškumas kurti saugią
aplinką, padėti policijos
pareigūnams užkardyti
nusikalstamas veikas

gyventojai būstuose įsirengę
dūmų detektorius.
Kriukų seniūnijoje organizuotas
VSAT prie LR VRM pakrančių
apsaugos pasienio rinktinės
prevencinis renginys „Ko apie
mus dar nežinojote“;
Skaistgirio seniūnija organizavo
susitikimus su Lankaičių,
Reibinių, Alsių, Maldenių,
Jurdaičių gyventojais, siekiant
aptarti gyventojų saugumo, eismo
saugumo klausimus, numatomas
prevencines priemones ir jų
efektyvumą;
Gaižaičių seniūnija organizavo
Raistų gyventojų sueigą, jos metu
buvo įkurta saugios kaimynystės
grupė.
Įvykdyta.
Joniškio rajono policijos
komisariate registruota 12
policijos rėmėjų, 2018 m. įstojo
1.
Policijos rėmėjai kartu su
policijos pareigūnais 2018 m.
dirbo 586 valandas, dalyvavo
prevencinėse priemonėse,
policijos pareigūnų
organizuotuose saugaus eismo
reiduose ir budėjimuose prie
pėsčiųjų perėjų, užkardant
viešosios tvarkos pažeidimus,
išaiškinant alkoholinių gėrimų ir
tabako gaminių nelegalią
apyvartą, užtikrinant viešąją
tvarką renginiuose įvairių
švenčių metu.

8
Policijos rėmėjų veiklai gerinti
nupirktos eismo reguliavimo
lazdelės, kepurės.
2018-08 25-26 dienomis Joniškio
policijos rėmėjai kartu su
Raseinių, Radviliškio ir Šiaulių
policijos rėmėjais bendroje
komandoje "Saulės lokys"
dalyvavo pirmajame Lietuvos
policijos rėmėjų sąskrydyje ir
laimėjo komandinę prizinę vietą.
2018-11-23 policijos rėmėjams
organizuoti kvalifikacijos
tobulinimo kursai, padėkos
vakaras, kurio metu policijos
rėmėjui Nerijui Kaminskui įteikta
Šiaulių apskrities vyriausiojo
policijos komisariato viršininko
padėka už pagalbą ir glaudų
bendradarbiavimą. Pagerbti ir
ypač aktyvūs policijos rėmėjai
Petras Buožius, Vaclovas
Ragulis, Kristina Krigerytė,
Vytautas Gasiūnas, Laura
Kanišauskaitė.
3.1.

Smurto artimoje aplinkoje
prevencija

3. SMURTINIŲ NUSIKALTIMŲ PREVENCIJA IR KONTROLĖ
Joniškio rajono
2018 m.
1200
Nustatytos rizikos grupės,
policijos komisariatas,
organizuota prevencinė
savivaldybės
veikla /
administracija,
Padidėjęs smurtinių
Probacijos tarnyba,
nusikaltimų išaiškinimas
ugdymo įstaigos,
nevyriausybinės
organizacijos

Įvykdyta.
Kiekvieną mėnesį organizuoti
seniūnijų socialinių darbuotojų ir
policijos pareigūnų reidai
socialinės rizikos šeimose,
siekiant nustatyti ar minėtose
šeimose nėra girtaujama,
nedaromi teisės nusižengimai.
2018-01-25 organizuotas
susitikimas su Gataučių M.
Katiliūtės pagrindinės mokyklos

9
moksleiviais, jų tėvais, mokyklos
pedagogais dėl dažniausiai
jaunimo daromų teisės
nusižengimų, supažindinta su
moksleivių ir tėvų atsakomybe,
galimas pasekmes.
2018-03-06 organizuoti Joniškio
miesto Saugios kaimynystės
grupių atstovų mokymai smurto
(fizinio, psichologinio)
atpažinimo artimoje aplinkoje
tema.
2018-07-11 bendruomenės
pareigūnas susitiko su Mekių k.
bendruomenės pirmininku
Gediminus Jančausku ir kaimo
jaunimu, pravestas prevencinis
pokalbis, jaunimas ragintas
dalyvauti smurto artimoje
aplinkoje prevencijai skirtuose
renginiuose.
2018-07-16 Nusikaltimų
prevencijos ir kontrolės komisija
dalyvavo susitikime su Mekių
kaimo bendruomenės pirmininku
G. Jančiausku, seniūne A.
Daugėlaite ir bendruomenės
nariais dėl Mekų kaime
padažnėjusių nusikalstamų veikų.
Siūlyta pagalba dėl kaimo vaikų
ir jaunimo užimtumo, tėvų ir
vaikų psichologinio
konsultavimo, glaudesnio
bendradarbiavimo su Joniškio
rajono policijos komisariato
bendruomenės pareigūnais;
2018-09-26 organizuotas pykčio
valdymo seminaras

10

3.2.

Prekybos žmonėmis
prevencijos organizavimas
savivaldybėje

Joniškio rajono
policijos komisariatas,
savivaldybės
administracija,
Lietuvos Caritas

2018 m.

-

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

smurtautojams - psichologo
konsultacija „Kaip išreikšti
neigiamas emocijas socialiai
priimtinu būdu“.
2018-10-22 Žagarės gimnazijos
tėvų susirinkime bendruomenės
pareigūnai mokė atpažinti
psichologinį ir fizinį smurtą,
skatino jo netoleravimą, taip pat
ragino dalyvauti smurto artimoje
aplinkoje prevencijai skirtuose
renginiuose.
2018-11-15 d. socialiniai
pedagogai, jaunimo organizacijų
atstovai dalyvavo mokymuose
,,Aktyvių metodų taikymas,
vykdant smurto ir patyčių
prevenciją“.
Joniškio rajono policijos
komisariatas įsigijo priemonės
prevencinei veiklai: girtumą
imituojančius akinius, prietaisus
nuo agresyvių šunų išpuolių, 2
vaizdo stebėjimo kameras
nusikalstamų veikų užkardymui.
Pagrindinės smurto kilimo
priežastys: besaikis alkoholio
vartojimas, nedarbas. 2018 m.
užregistruotas 341 pranešimas
dėl smurto artimoje aplinkoje, t.
y. 58 pranešimais mažiau nei
2017 m. (2017 m. – 399).
Įvykdyta.
Prekybos žmonėmis
informacinės paskaitos vyko
„Aušros“gimnazijoje,
Joniškio žemės ūkio mokykloje,
„Saulės“ pagrindinėje
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3.3.

4.1.

mokykloje. Prekybos žmonėmis
nusikalstamų veikų 2018 m.
Joniškio rajono policijos
komisariate neužregistruota.
Asmenų, grįžusių iš
Probacijos tarnyba,
2018 m.
500
Asmenų, įtrauktų į
Įvykdyta.
įkalinimo įstaigų,
Joniškio rajono
prevencinę veiklą skaičius, Probacijos tarnybos įskaitoje
integracija ir tikslinių
policijos komisariatas,
įvykdytų prevencinių
įrašyti 143 asmenys.
prevencinių priemonių
Šiaulių teritorinė
priemonių skaičius /
2018 m. 6 asmenys, įtraukti į
vykdymas
darbo birža,
Bus siekiama suteikti
Probacijos tarnybos registrą. Jie
savivaldybės
daugiau informacijos apie priskirti socialinės rizikos grupei
administracija
įsidarbinimo galimybes,
ir už smurtą artimoje aplinkoje
socialines paslaugas
teismo įpareigoti dalyvauti
smurtinį elgesį keičiančiose
programose. Šiems asmenims
organizuoti 6 val. psichologo
mokymai / konsultacijos.
Iš įkalinimo įstaigų grįžusiems
asmenims suteikta informacija
apie įsidarbinimo galimybes,
socialinių paslaugų teikimą,
laikinąjį apgyvendinimą,
pinigines išmokas.
Vykdyta prevencinė priemonė
Probacijos tarnyba „Pažvelkite į
mūsų veiklą ne akies
krašteliu“ Kriukų seniūnijoje.
Organizuota prevencinė
priemonė ,,Priklausomybėms
Ne“. Dalyvavo 15 nuteistųjų
pagal įvairias bausmių
kategorijas.
4. NUSIKALTIMŲ, DAROMŲ VIEŠOSIOSE VIETOSE, PREVENCIJA IR KONTROLĖ
Prevencinė veikla su
Joniškio rajono
2018 m.
200
Valkataujančių ir
Įvykdyta.
valkataujančiais ir
policijos komisariatas,
elgetaujančių asmenų
2018 m. laikinojo
elgetaujančiais asmenimis policijos rėmėjai,
skaičius, suteiktų
apgyvendinimo paslaugos
(informavimas,
savivaldybės
trumpalaikių socialinių
Nakvynės namuose suteiktos 26
konsultavimas, laikinos
administracija, VšĮ
paslaugų skaičius /
asmenims,
nakvynės suteikimas)
Joniškio socialinių

12
paslaugų ir užimtumo
centras

4.2.

Saugaus eismo prevencija

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

Organizuoti bendri
institucijų reidai, vykdyta
socialinės rizikos ir
socialinės atskirties
asmenų viešosios tvarkos
pažeidimų prevencija.
Sumažintas valkataujančių
ir elgetaujančių asmenų
skaičius viešosiose vietose

2018 m.

300

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

6 asmenims, iš jų 3
mažamečiams vaikams,
suteiktos paslaugos atsidūrus
krizinėje situacijoje,
laikinojo apnakvindinimo
paslaugos suteiktos 16 asmenų.
Joniškio rajono policijos
komisariato bendruomenės
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 viešosios vietose
dėl valkataujančių ar
elgetaujančių asmenų
nusikalstamų veikų užkardymo.
Įvykdyta.
2018 m. organizuoti 42 saugaus
eismo prevenciniai renginiai
rajono ugdymo įstaigose, kaimų
bendruomenėse, seniūnijose, iš
jų 25 suaugusiems ir 17
nepilnamečiams Joniškio rajono
gyventojams. Įsigyta ir išdalinta
atšvaitų, šviesą atspindinčių
dviratininkų liemenių, knygų
skirtukų vaikams „Mokomės
būti saugūs“, knygelių apie
saugų eismą. Visi Joniškio
rajono pradinukai rugsėjo mėn.,
naudojant vaizdinę medžiagą,

13
buvo supažindinti su pėsčiųjų ir
dviratininkų eismo taisyklėmis.
Vykdytos saugaus eismo
prevencinės akcijos:
2018-04-06 Joniškio mieste
Saugaus eismo dienai paminėti;
2018-10-17 akcija, skirta
pėstiesiems ir dviratininkams
Joniškyje,
2018-10-18 Žagarėje ir
Skaistgiryje, visiems sutiktiems
dviratininkams priminti
reikalavimai būti matomiems,
pėstiesiems primintos
pagrindinės saugaus elgesio
gatvėje taisyklės.
2018-12-13 organizuotas
renginys Probacijos tarnybos
įskaitoje esantiems asmenims ir
vairuotojams, kurie neblaivūs
neteko teisės vairuoti transporto
priemonės dėl vidutinio ir
sunkaus girtumo.
Bendruomenės pareigūnai,
Probacijos tarnybos Joniškio
skyriaus inspektorės, vairavimo
mokyklos atstovė renginio
dalyviams demonstravo
nuotraukas iš eismo įvykių ir
saugaus eismo akcijų, aiškino
apie skaudžias pasekmes ir
priminė atsakomybę už kelių
eismo taisyklių pažeidimus.
Joniškio „Saulės“, Kriukų
pagrindinės mokyklos
pradinukai (apie 150
moksleivių) dalyvavo Šiaulių
apskrities vyriausiojo policijos

14
komisariato Saugaus eismo
klasėje rengiamose saugaus
eismo pamokose.
5.1.

Prevencinė veikla, siekiant
išvengti gaisrų

5.2.

Gyventojų priešgaisrinės
saugos užtikrinimas

5. PREVENCINĖ VEIKLA PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS SRITYJE
Joniškio rajono
2018 m.
150
Prevencinių renginių
savivaldybės
švietimo ir ugdymo
priešgaisrinė tarnyba,
įstaigose, kaimų
Joniškio priešgaisrinė
bendruomenėse,
gelbėjimo tarnyba,
seniūnijose skaičius /
Joniškio rajono
Bus siekiam vykdyti
policijos komisariatas,
akcijas, prevencinius
savivaldybės
renginius tėvams ir
administracija,
vaikams apie be priežiūros
seniūnaičiai
paliktų vaikų sukeliamo
gaisro pavojų

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

2018 m.

450

Reidų, organizuojamų
socialiai remtinų šeimų,
vienišų pagyvenusių
asmenų, eksploatuojančių
kietojo kuro šildymo
įrenginius
gyvenamuosiuose
būstuose, skaičius
Prevencinių priemonių
(lankstinukų, atmintinių)

Organizuotas protų mūšis
„Ugnis“ civilinės ir
priešgaisrinės saugos tema
ugdymo įstaigų moksleiviams
(dalyvavo 5 komandos).
Joniškio priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos specialistai
dalyvavo 7 susitikimuose su
kaimų bendruomenėmis;
Organizuotos prevencinės
akcijos 9 rajono mokyklose ir 3
darželiuose.
2018-11-07 organizuotos
civilinės saugos pratybos
Žagarės specialiojoje mokykloje,
siekiant išmokyti ugdymo
įstaigos moksleivius ir
pedagogus tinkamai reaguoti į
kilusį gaisrą.
Parengti 4 informaciniai
parnešimai gyventojams
savivaldybės interneto
svetainėje, laikraštyje „Sidabrė“.
Pagaminti lankstinukai, knygų
skirtukai ir spalvinimo knygelės
priešgaisrinės ir civilinės saugos
tema.
Organizuotos paskaitos ugdymo
įstaigų vyresniųjų klasių
moksleiviams civilinės ir
priešgaisrinės saugos tema.
Organizuotas prevencinis
renginys Gasčiūnų pagrindinės

15
parengimas, dūmų
detektorių įrengimas
būstuose

5.3.

Prevencinių priemonių
įgyvendinimas dėl sausos
žolės deginimo,
padidėjusio gaisringumo

6.1.

Pasiūlymų
kompetentingoms
institucijoms dėl
nusikaltimų prevencijos ir
kontrolės priemonių
įgyvendinimo teikimas

6.2.

Informacijos, susijusios su
Joniškio rajono
savivaldybės nusikaltimų
prevencijos ir kontrolės

mokyklos moksleiviams
„Drauge mes saugūs“.
Sumontuota 250 vnt. dūmų
detektorių Joniškio rajono
savivaldybei priklausančiuose
socialiniuose būstuose.
Akcijos „Kūrenkime
saugiai“ metu seniūnijose
vykdyta gyvenamųjų namų
šildymo katilų ir krosnių patikra
(patikrintas 1441 būstas).
Joniškio rajono
2018 m.
Organizuotų reidų sausros Organizuotas savivaldybės
savivaldybės
ar padidėjusio gaisringumo Ekstremalių situacijų komisijos
priešgaisrinė tarnyba,
metu skaičius
posėdis „Dėl pasirengimo
Joniškio priešgaisrinė
Bus siekiama informuoti
gamtinio pobūdžio gaisrams
gelbėjimo tarnyba,
gyventojus apie teisė
atvirose teritorijose ir jų
Aplinkos apsaugos
aktuose numatytus
prevencijos organizavimo
agentūra, savivaldybės
draudimus deginti žolę
rajone“.
administracija,
miestuose ir miesteliuose, Organizuoti 3 reidai dėl sausos
seniūnaičiai
gyvenvietėse
žolės deginimo.
6. KITOS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖS
Nusikaltimų
2018 m.
Plėtojamas socialinių
Nusikaltimų prevencijos ir
prevencijos ir
partnerių
kontrolės komisija teikė
kontrolės komisija
bendradarbiavimas, į
pasiūlymą Joniškio rajono
priemonių vykdymą
policijos komisariatui dėl
įtraukiamos
aktyvesnės prevencinės veiklos
bendruomenių, privataus
vykdymo su valkataujančiais ir
sektoriaus iniciatyvos
elgetaujančiais asmenimis,
bendravo ir bendradarbiavo su
Joniškio r. Domeikių kaime
įsikūrusios benamių sodybos
„Prieglobstis“ administracija dėl
minėtų asmenų apgyvendinimo
ir užimtumo.
Savivaldybės
2018 m.
Viešinamas Nusikaltimų
Parengti ir publikuoti
administracija,
prevencijos ir kontrolės
informaciniai pranešimai apie
programos vykdytojai
2018–2020 metų
prevencinių priemonių
įgyvendinimą savivaldybės

16
programos priemonių
vykdymas.

komisijos veikla ir
priemonių plano
įgyvendinimu, viešinimas
savivaldybės interneto
svetainėje

Viso

7 000
Eur

_____________________________

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.

