JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS
KOMISIJOS VEIKLOS IR SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS
2018–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO
2020 METŲ VYKDYMO ATASKAITA
2021 m. sausio 21 d.
Komisijos veikla. 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.
2020 metais organizuoti 3 komisijos posėdžiai, kuriuose svarstyti klausimai, susiję su
Joniškio rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos programos 2020 m. priemonių plano
įgyvendinimu, efektyvių prevencinių priemonių vykdymu.
Joniškio rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos veiklos ir
savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2018–2020 metų programos priemonių plano 2020 metų
vykdymo ataskaita apsvarstyta 2021 m. sausio 21 d. Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos
posėdyje (nuotoliniu būdu).
Prevencinių priemonių finansavimas. Nusikaltimų prevencijos 2018–2020 metų programos
2020 metų priemonėms įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 7 000 Eur.
Pagal finansavimo sutartis skirtos lėšos šiems prevencinių priemonių vykdytojams:
1. Šiaulių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui - 4600 Eur.
Šios lėšos panaudotos šių prevencinių priemonių įgyvendinimui:
priemonės „Vaikų ir jaunimo savanoriškos veiklos (jaunųjų policijos rėmėjų)
skatinimas“ įgyvendinimui – 400 Eur;
priemonės „Moksleivių užimtumo priemonių vykdymas (jaunimo užimtumo po pamokų,
savaitgaliais, per atostogas organizavimas)“ įgyvendinimui – 900 Eur;
priemonės „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“ įgyvendinimui – 1400
Eur;
priemonės „Policijos rėmėjų veiklos skatinimas“ įgyvendinimui – 400 Eur;
priemonės „Smurto artimoje aplinkoje prevencija“ įgyvendinimui – 1200 Eur;
priemonės „Saugaus eismo prevencija“ įgyvendinimui – 300 Eur.
2. Lietuvos probacijos tarnybai - 500 Eur. priemonės „Asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų,
integracija ir tikslinių prevencinių priemonių vykdymas“ įgyvendinimui.
3. Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai – 600 Eur,
iš jų:
priemonės „Prevencinė priemonė, siekiant išvengti gaisrų“ įgyvendinimui – 150 Eur;
priemonės „Gyventojų priešgaisrinės saugos užtikrinimas“ įgyvendinimui – 450 Eur.
4. Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos –
600 Eur už priemonės „Prevencinių renginių organizavimas (konferencijos, susitikimai, informaciniai
renginiai)“ įgyvendinimą.
Lėšos buvo panaudotas tikslinių prevencinių priemonių įgyvendinimui.
2020 m. nusikalstamumo tendencijos.
2020 m. Joniškio rajone užregistruotos 288 (2019 m. – 312, 2018 m. – 375) nusikalstamos
veikos. Išaiškinta 88,9 proc. (2019 m. – 85,3 proc., 2018 m. – 74,6 proc.) nusikalstamų veikų.
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Nusikalstamumo procesas stabilizavosi. Per pastaruosius trejus metus pastebimos bendros
nusikalstamų veikų mažėjimo ir jų išaiškinimo gerėjimo tendencijos.
2020 m. užregistruotos 39 (2019 m. – 40, 2018 m. – 47) vagystės, 1 (2019 m. – 2, 2018 m. –
4) sukčiavimas.
Mažėja įvykdytų nusikalstamų veikų skaičius viešosiose vietose: 2020 m. – 44 (2019 m. – 47,
2018 m. – 52) atvejai. Viešosios tvarkos pažeidimų pagal baudžiamąjį kodeksą 2020 m. buvo 17
atvejų, 2019 m. – 17, o 2018 m. – 21.
Smurto artimoje aplinkoje analizės rezultatai rodo, kad 2020 metais situacija šioje srityje
išliko stabili. Joniškio rajone dėl smurto artimoje aplinkoje registruota nusikalstamų veikų: 2020 m.
– 91, 2019 m. – 96, 2018 m. – 91.
Nepilnamečių teisės pažeidimų srityje situacija šiek tiek pablogėjo. Nusikalstamų veikų
skaičius, kurių padarymu įtariami, kaltinami nepilnamečiai, auga: 2020 m. – 22, 2019 m. – 18, 2018
m. – 9.
Saugaus eismo srityje Joniškio rajone eismo įvykiuose žuvo 2020 m. – 1, 2019 m. – 2, 2018 m.
– 3 asmenys. Eismo įvykių, kuriuose buvo sutrikdyta žmogaus sveikata, skaičius: 2020 m. – 10
(sužeista 13 asmenų, iš jų nebuvo įvykių dėl neblaivių vairuotojų kaltės), 2019 m. – 16 (sužeista 15
asmenų, 1 iš jų įvyko dėl neblaivių vairuotojų kaltės), 2018 m. – 21 (sužeista 24 asmenys, 3 iš jų
įvyko dėl neblaivių vairuotojų kaltės).
Prevencinių priemonių aktualumas.
Siekiant kryptingai vykdyti nusikaltimų prevenciją dėl jaunimo užimtumo 2020 m., ypatingas
dėmesys buvo skiriamas jaunimo įdarbinimo galimybėms, todėl bendradarbiaujant su Užimtumo
tarnybos Joniškio skyriumi buvo vykdomas ESF projektas „Jaunimo užimtumo skatinimas“, kurio
pagalba: įgijo profesiją – 15, dalyvavo stažuotėje – 1, pameistrystės programoje – 3, darbo įgūdžių
įgijimo priemonėje – 2, įdarbinimo subsidijuojant – 2. Be to: įsidarbino savarankiškai 232, įsidarbino
per Užimtumo tarnybą - 53, organizavo savo verslą – 11.
Kitų priemonių įgyvendinimas pateiktas priemonių plano ataskaitoje (pridedama).
Prevencinių priemonių vykdymas paskelbtos ekstremaliosios situacijos, karantino laikotarpiu.
Įrengtuose postuose budėjo 48 Joniškio r. policijos komisariato pareigūnai (tame tarpe ir
komisariato viršininkas). Per vieną dieną buvo neįleidžiami 5 - 6 automobiliai, iš viso per 2020 m.
paskelbto karantino ir įvestų ribojimų tarp savivaldybių laikotarpį neįleista 200 automobilių.
Postuose dirbantys pareigūnai, kontrolės metu nustatė 4 girtus vairuotojus, sulaikė vieną
besislapstantį nuo bausmės atlikimo asmenį, nubaudė 80 asmenų, kurie pažeidė kelio ženklų
reikalavimus, draudžiančius įvažiuoti į miestą (stacionarūs postai).
Per karantino laikotarpį administracine tvarka nubausti 97 asmenys, kurie pažeidė karantino
sąlygas, pradėtos 2 baudžiamosios bylos.
Įgyvendinat Nusikaltimų prevencijos 2018-2020 metų programos 2020 metų priemonių planą,
parengta 16 informacinių pranešimų apie įgyvendintas prevencines priemonės, pranešimai buvo
publikuojami savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt , Joniškio rajono policijos
komisariato Facebook paskyroje „Joniškio policijos bendruomenės pareigūnai“ ir kt.
Programos įgyvendinimo ataskaita bus skelbiama Joniškio rajono savivaldybės interneto
svetainėje www.joniskis.lt
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JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS 2018–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO
2020 METŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA
Eil.
Nr.
1

Skirtos
Priemonės pavadinimas
Atsakingi vykdytojai
Vykdymo lėšos, Eur
Vertinimo kriterijai /
terminas
2020 m.
laukimai rezultatai
2
3
4
5
6
1. VAIKŲ IR JAUNIMO NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJA IR KONTROLĖ

1.1.

Vaikų ir jaunimo
savanoriškos veiklos
(jaunųjų policijos rėmėjų)
skatinimas

Joniškio rajono
policijos komisariatas,
savivaldybės
administracija, ugdymo
įstaigos

2020 m.

400

1.2.

Prevencinių renginių
organizavimas
(konferencijos,
susitikimai, informaciniai
renginiai)

Savivaldybės
administracija,
Joniškio rajono
policijos komisariatas,
nevyriausybinės
organizacijos,

2020 m.

600

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

Įvykdymo ataskaita
7

Įvykdyta.
2020 m. jaunaisiais policijos
rėmėjais tapo 6 nauji nariai;
Joniškio rajono policijos
komisariato organizuotame
teisinių žinių konkurse
„Temidė“ dalyvavo 4
komandos iš Joniškio žemės
ūkio mokyklos, Kriukų
pagrindinės mokyklos. 202009-18 Žemės ūkio mokyklos
jaunieji policijos rėmėjai
dalyvavo teisinių žinių
„Temidė“ konkurso II etape
Šiauliuose.
Jaunieji policijos rėmėjai
dalyvavo kartu su policijos
pareigūnais renginiuose,
konkursuose, buvo paskatinti
dovanomis.
Renginių skaičius /
Įvykdyta.
Suorganizuota prevencinių Organizuotos 54 prevencinės
renginių (ne mažiau kaip 3 priemonės saugaus eismo tema
per metus)
vaikams ir suaugusiems, 36 saugios aplinkos formavimo,
smurto artimoje aplinkoje
mažinimo, 12 patyčių
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Valstybės sienos
apsaugos tarnybos
Pakrančių apsaugos
rinktinė

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

prevencijos temomis. Joniškio
rajono policijos komisariatas
aktyviai informaciją apie
prevencines priemones teikia
Facebook paskyroje „ Joniškio
policijos bendruomenės
pareigūnai“.
2020 metais birželio –
rugpjūčio mėnesiais Valstybės
sienos apsaugos tarnybos
(VSAT) Šiaulių pasienio
užkarda prisijungė prie
iniciatyvos „Atverk duris
vasarai“ ir įregistravo
edukacinę erdvę kur
apsilankiusiems moksleiviams
buvo pristatyta Jaunojo
pasieniečio būrelio veikla.
VSAT organizavo respublikinį
piešinių konkursą „Pasieniečiai
– Lietuvos Valstybės sienos
sargyboje“, jame aktyviai
dalyvavo Joniškio „Saulės“
pagrindinės mokyklos
moksleiviai.
2020 m.

900

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

Įvykdyta.
2020 metais bendradarbiauta
organizuojant ir dalyvauta 3
prevencinėse stovyklose
vaikams ir jaunimui (dalyvavo
apie 330 moksleiviai) su
socialiniais partneriais Joniškio
atviru jaunimo centru, Joniškio
priešgaisrinės gelbėjimo

5
Pakrančių apsaugos
rinktinė

tarnybos specialistais, Joniškio
švietimo įstaigomis.
2020-11-13 Valstybės sienos
apsaugos tarnyba (VSAT)
pasirašė bendradarbiavimo
susitarimą su Joniškio rajono
Skaistgirio gimnazija, kur
šalys susitarė pagal galimybes
suteikti pagalbą organizuojant
ir vykdant bendrus
ugdomuosius, administracinių
nusižengimų ir/ar nuskalstamų
veikų prevencijos ir
užkardymo, pilietiškumo,
patriotiškumo, fizinio
aktyvumo skatinimo, poilsio
organizavimo renginius ir
projektus.

1.4.

Informacinės sklaidos
nusikaltimų prevencijos
tema organizavimas

Joniškio rajono
policijos komisariatas,
savivaldybės
administracija

2020 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

Joniškio rajono
policijos komisariatas,
policijos rėmėjai,

2020 m.

-

Įvykdytų reidų skaičius /

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
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1.6.

2.1.

pasilinksminimo vietose,
bendrų reidų vykdymas
nustatytose rizikos vietose

savivaldybės
administracija, ugdymo
įstaigos, Probacijos
tarnyba

Patyčių prevencijos
vykdymas ugdymo
įstaigose (paskaitų,
renginių organizavimas)

Joniškio rajono
policijos komisariatas,
savivaldybės
administracija,
ugdymo įstaigos

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)

Sumažėjęs nusikalstamų
veikų skaičius jaunimo
susibūrimo vietose

2020 m.

-

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

2. TURTINIŲ NUSIKALTIMŲ VEIKŲ PREVENCIJA IR KONTROLĖ
Joniškio rajono polici2020 m.
1400
Nustatyta aktyvių 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

susibūrimo vietose, siekiant
išaiškinti pažeidimus,
susijusius su nepilnamečių
tabako gaminių vartojimu ar jų
turėjimu, alkoholio vartojimu,
vykdyta probacijos priežiūroje
esančių nepilnamečių kontrolė.
Įvykdyta.
Patyčių prevencija vykdyta
visose rajono ugdymo
įstaigose. Priemonės vykdytos
nuotoliniu būdu. Visose
Joniškio rajono mokyklose 7
klasių moksleiviams pravestos
teisinės atsakomybės pamokos.
Įvykdyta.
Joniškio rajone veikia 54 saugios kaimynystės grupės (toliau
- SKG), iš jų 2020 metais 26
SKG įvertintos kaip aktyvios.
Jų atstovai dalyvavo nuotolinėse konferencijose ir mokymuose. 2020-01-09 Joniškio rajono policijos komisariate vyko
Joniškio miesto Saugios kaimynystės grupių atstovų mokymai:
SKG atstovai buvo mokomi stebėti aplinką, fiksuoti bei perduoti informaciją, buvo aptartos svarbiausios veiklos problemos. 2020 metais Joniškio rajono policijos komisariato
bendruomenės pareigūnai bendravo su visų SKG atstovais,
buvo aptartos svarbiausios
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veiklos problemos ir jų sprendimo būdai.
Vykdant prevencinę veiklą,
skirtą nusikalstamų veikų, susijusių su vagystėmis, plėšimais,
smurtiniais nusikaltimais vienkiemiuose ir atokesnėse gyvenamosiose vietovėse užkardymui, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Joniškio rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnai
2020 m. sausio mėn. kartu su
Joniškio priešgaisrinės priežiūros specialistais bei Kriukų ir
Kepalių socialiniais darbuotojais lankėsi 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. Aplankyti 22 vienkiemiai, esantys Kriukų ir Kepalių
seniūnijose.
Lyginant su 2019 m., 2020 m.
turtinių nusikalstamų veikų lygis buvo stabilus: 2019 m. vagysčių buvo 40, o 2020 m. - 39;
turto sugadinimo, sunaikinimo
nusikaltimų 2019 m. buvo 9,
2020 m. - 16; sukčiavimų 2019
m. buvo 2, 2020 m.- 1. 2020
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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

2020 m.

200

2.3.

Policijos rėmėjų veiklos
skatinimas

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

2020 m.

400

metais padidėjo vagysčių ištyrimas: 59 proc. (2019 m. - 47,5).
Telkti gyventojus saugiai Įvykdyta.
aplinkai kurti
Organizuoti susitikimai visose
nusikalstamumo, viešosios seniūnijose, kuriuose buvo
tvarkos, saugaus eismo,
aptartos bendradarbiavimo
priešgaisrinės ir civilinės
galimybės, išklausytos
saugos
aktualios problemos, aptarti
srityse /
saugios gyvenamosios aplinkos
formavimo ypatumai.
Skaistgirio seniūnijoje aptarti
eismo saugumo klausimai,
apibendrintas skaistgiriečių
dalyvavimas respublikiniame
konkurse „Eismo saugumas
bendruomenėse“.
Policijos rėmėjų skaičius Įvykdyta.
per metus /
Joniškio rajono policijos
Bus skatinamas gyventojų komisariate registruota 13
pilietiškumas kurti saugią policijos rėmėjų. Policijos
aplinką, padėti policijos
rėmėjai kartu su policijos
pareigūnams užkardyti
pareigūnais 2020 m. dirbo 556
nusikalstamas veikas
valandas, dalyvavo
prevencinėse priemonėse,
policijos pareigūnų
organizuotuose saugaus eismo
reiduose karantino metu,
rugsėjo mėn. budėjimuose prie
pėsčiųjų perėjų, užkardant
viešosios tvarkos pažeidimus,
užtikrinant viešąją tvarką.
2020 rugpjūčio mėn. Joniškio
policijos rėmėjai kartu su
Pakruojo, Šiaulių policijos
rėmėjais bendroje komandoje
dalyvavo respublikiniame
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Lietuvos policijos rėmėjų
sąskrydyje Rumšiškėse.
Aktyviausiems policijos
rėmėjams padėkota atminimo
dovanėlėmis.
3.1.

Smurto artimoje aplinkoje
prevencija

3. SMURTINIŲ NUSIKALTIMŲ PREVENCIJA IR KONTROLĖ
Joniškio rajono
2020 m.
1200
Nustatytos rizikos grupės,
policijos komisariatas,
organizuota prevencinė
savivaldybės
veikla /
administracija,
Padidėjęs smurtinių
Probacijos tarnyba,
nusikaltimų išaiškinimas
ugdymo įstaigos,
nevyriausybinės
organizacijos

Įvykdyta.
Organizuotas saugaus eismo ir
smurto artimoje aplinkoje
prevencijos temomis plakatų
konkursas „Saugiai gyventi
smagiau“, kuriame dalyvavo
Joniškio rajono mokyklų
moksleiviai. Panaudojant
konkurso nugalėtojų darbus,
buvo sukurti plakatai kaip
socialinė reklama Joniškio bei
Žagarės miestuose.
Apie vykdytą prevenciją
Joniškio rajono gyventojai buvo
nuolat informuojami
naudojantis Facebook paskyra
„Joniškio policijos
bendruomenės pareigūnai“, taip
pat susitikimuose gyventojų
aplinkoje.
Organizuotas susitikimai su
Joniškio žemės ūkio mokyklos
moksleiviais dėl dažniausiai
jaunimo daromų teisės
nusižengimų ir atsakomybės už
juos. Policijos pareigūnai
dalyvavo Žagarės specialiosios
mokyklos moksleivių tėvų
susirinkime, kur bendravo su
moksleivių tėvais apie teisinę
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nepilnamečių ir jų tėvų, globėjų
atsakomybę, apie smurtą
artimoje aplinkoje.

3.2.

Prekybos žmonėmis
prevencijos organizavimas
savivaldybėje

Joniškio rajono
policijos komisariatas,
savivaldybės
administracija,
Lietuvos Caritas

2020 m.

-

Pagrindinės smurto kilimo
priežastys: alkoholio
vartojimas, asocialus gyvenimo
būdas.
2020 m. užregistruota 91
nusikalstama veika dėl smurto
artimoje aplinkoje (2019 m.
buvo 96).
Nustatytos rizikos grupės, Įvykdyta.
organizuota prevencinė
Joniškio rajono vaiko ir šeimos
veikla / Padidėjęs tokio
gerovės centro Vaikų globos
pobūdžio nusikaltimų
skyriuje organizuotos
išaiškinimas, visuomenės prevencinės priemonės,
informavimas
susijusios su prekyba vaikais
visų formų išnaudojimo tikslais.
Policijos pareigūnai lankėsi VšĮ
Joniškio socialinių paslaugų ir
užimtumo centro krizių centre nakvynės namuose Joniškyje,
bendrauta su nakvynės namų
gyventojais. Organizuotas
policijos pareigūnų ir Joniškio
žemės ūkio mokyklos
moksleivių susitikimas, kurio
metu pravesta paskaita apie
prekybą žmonėmis, teisinę
atsakomybę. Moksleiviai
informuoti, kur kreiptis pagalbos
ir kaip pranešti policijai,
socialiniams darbuotojams apie
pastebėtus prekybos žmonėmis
požymius savo aplinkoje.
Prekybos žmonėmis nusikalstamų
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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

2020 m.

500

veikų Joniškio rajone 2020 m.
neužregistruota.
Asmenų, įtrauktų į
Įvykdyta.
prevencinę veiklą skaičius, Lietuvos probacijos tarnybos
įvykdytų prevencinių
Šiaulių regiono skyriaus
priemonių skaičius /
(veikiančio Joniškio rajono
Bus siekiama suteikti
savivaldybės teritorijoje)
daugiau informacijos apie priežiūroje 2020 m. buvo 68
įsidarbinimo galimybes,
nuteisti asmenys, iš jų 8
socialines paslaugas
nepilnamečiai.
Vykdytos prevencinės
priemonės ,,Lankymas
asmenų, teistų už smurtinius
nusikaltimus gyvenamosiose
vietose“. Apsilankymo metu
buvo 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.
Aplankyta 30 šeimų.
Vykdyta prevencinio pobūdžio
priemonė ,,Nevartok“, kurios
metu patikrinti nuteistieji,
kuriems skirtas teismo
įpareigojimas nevartoti
psichiką veikiančių medžiagų alkoholio. Apsilankymų
skaičius - 30 kartų.
Vykdytas projektas
,,Smurtinių nusikaltimų
prevencijos rizikos šeimose
vykdymas per smurtinį elgesį
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keičiančių programų taikymą“.
Projekte dalyvavo 6 asmenys,
kuriems už smurtą artimoje
aplinkoje teismo sprendimu
skirta baudžiamojo poveikio
priemonė - dalyvauti smurtinį
elgesį 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. 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.
Organizuota prevencinio
šviečiamojo – informacinio
pobūdžio priemonė
,,Priklausomybėms Ne“.
Priemonėje dalyvavo 17
asmenų, kurie nuteisti už
smurtą artimoje aplinkoje
Organizuota prevencinio
motyvacinio - švietėjiško
pobūdžio susitikimas su
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4.1.

priklausomybės ligų
reabilitacijos bendruomenės
,,Eterna Vita“ atstovais.
Susitikimo tikslas sumotyvuoti asmenis spręsti
alkoholio vartojimo problemą,
susitikti su draugijos atstovais,
kurie dalijasi savo patirtimi,
jėgomis ir viltimi, norėdami
padėti sau ir kitiems sveikti
nuo alkoholizmo. Priemonėje
dalyvavo 14 asmenų, kurie
nuteisti už smurtą artimoje
aplinkoje.
4. NUSIKALTIMŲ, DAROMŲ VIEŠOSIOSE VIETOSE, PREVENCIJA IR KONTROLĖ
Prevencinė veikla su
Joniškio rajono
2020 m.
200
Valkataujančių ir
Įvykdyta.
valkataujančiais ir
policijos komisariatas,
elgetaujančių asmenų
VšĮ Joniškio socialinių
elgetaujančiais asmenimis policijos rėmėjai,
skaičius, suteiktų
paslaugų ir užimtumo Krizių
(informavimas,
savivaldybės
trumpalaikių socialinių
centre- Nakvynės namuose
konsultavimas, laikinos
administracija, VšĮ
paslaugų skaičius /
socialinės paslaugos suteiktos
nakvynės suteikimas)
Joniškio socialinių
Organizuoti bendri
44 asmenims, iš jų:
paslaugų ir užimtumo
institucijų reidai, vykdyta • laikino apnakvindinimo
centras
socialinės rizikos ir
paslaugos suteiktos 11 asmenų;
socialinės atskirties
• apgyvendinimo krizių centre
asmenų viešosios tvarkos
paslaugos suteiktos 4
pažeidimų prevencija.
asmenims;
Sumažintas valkataujančių • apgyvendinimo nakvynės
ir elgetaujančių asmenų
namuose paslaugos suteiktos
skaičius viešosiose vietose 29 asmenims: iš jų 5 moterims
ir 24 vyrams.
Paslaugų gavėjams daugiausia
suteikta informavimo,
konsultavimo ir
tarpininkavimo paslaugų, buvo
ugdomi kasdieniai ir darbiniai
įgūdžiai, organizuotos
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sveikatos priežiūros paslaugos,
psichologinė pagalba, spec.
transporto paslaugos.
Pagrindinės problemos su
kuriomis susiduriama:
nedarbas, sveikatos problemos,
priklausomybės, nuolatinės
gyvenamosios vietos
neturėjimas, didžioji dalis
klientų negauna arba gauna
labai mažas pajamas.
Joniškio rajono policijos
komisariato bendruomenės
pareigūnai vykdė prevencinę
veiklą šios įstaigos
gyventojams 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.
2020 m. nustatyti 2
valkataujantys ir elgetaujantys
asmenys (2019 m. – 3).
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4.2.

5.1.

Saugaus eismo prevencija

Prevencinė veikla,
siekiant išvengti gaisrų

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

2020 m.

300

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

5. PREVENCINĖ VEIKLA PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS SRITYJE
Joniškio rajono
2020 m.
150
Prevencinių renginių
savivaldybės
švietimo ir ugdymo
priešgaisrinė tarnyba,
įstaigose, kaimų
Joniškio priešgaisrinė

Įvykdyta.
2020 m. organizuoti 54
saugaus eismo prevenciniai
renginiai rajono ugdymo
įstaigose, kaimų
bendruomenėse, seniūnijose, iš
jų: 36 renginiai suaugusiems
asmenims ir 18 –
nepilnamečiams. Įsigyta ir
išdalinta atšvaitų, šviesą
atspindinčių liemenių. Visų
Joniškio rajono ugdymo įstaigų
pradinukai rugsėjo mėn.
vaizdinių priemonių pagalba
buvo supažindinti su pėsčiųjų
ir dviratininkų eismo
taisyklėmis. Rugsėjo pirmą
savaitę organizuotas policijos
rėmėjų budėjimas prie pėsčiųjų
perėjų Joniškyje ir Žagarėje.
Prevencinė informacija
skelbiama per Facebook
paskyroj“.
2020 m. užregistruota 10
eismo įvykių, iš kurių nebuvo
įvykių dėl neblaivių vairuotojų
kaltės, keliuose žuvo 1 žmogus,
sužeista 13 asmenų (2019 m. –
16 įvykių, 1 iš jų įvyko dėl
neblaivių vairuotojų kaltės,
žuvo - 1, sužeista - 15).
Įvykdyta.
Sausio – vasario mėn.
organizuotos prevencinės
priemonės ugdymo įstaigų

16
gelbėjimo tarnyba,
Joniškio rajono
policijos komisariatas,
savivaldybės
administracija,
seniūnaičiai

bendruomenėse,
seniūnijose skaičius /
Bus siekiama vykdyti
akcijas, prevencinius
renginius tėvams ir
vaikams apie be priežiūros
paliktų vaikų sukeliamo
gaisro pavojų

5.2.

Gyventojų priešgaisrinės
saugos užtikrinimas

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

2020 m.

450

5.3.

Prevencinių priemonių
įgyvendinimas dėl sausos
žolės deginimo,
padidėjusio gaisringumo

Joniškio rajono
savivaldybės
priešgaisrinė tarnyba,
Joniškio priešgaisrinė
gelbėjimo tarnyba,
Aplinkos apsaugos
agentūra, savivaldybės
administracija,
seniūnaičiai

2020 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
aktuose numatytus
draudimus deginti žolę
miestuose ir miesteliuose,
gyvenvietėse

moksleiviams, prevencinėje
priemonėje „Svečiuose pas
ugniagesius“ dalyvavo 46
moksleiviai.
Vykdyta seniūnijose
gyvenančių asmenų kieto kuro
katilų ir jų eksploatavimo
patikra.
Įvykdyta.
Organizuota prevencinė akcija
„Gyvenkime saugiai“,
aplankyti 55 būstai, įrengta 15
dūmų detektorių;
Vykdyta vienkiemių ir atokių
sodybų vienišų gyventojų
kūrenimo krosnių, dūmtraukių
ir įrengtų dūmų detektorių
patikra.

Įvykdyta.
Organizuotas savivaldybės
Ekstremalių situacijų
komisijos posėdis „Dėl
pasirengimo gamtinio
pobūdžio gaisrams atvirose
teritorijose ir jų prevencijos
organizavimo rajone“;
Organizuoti 3 reidai dėl sausos
žolės deginimo;
Parengti 4 informaciniai
pranešimai dėl sausos žolės ir
ražienų deginimo.
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Dėl gaisrų atvirose
teritorijose, žolės, ražienų
deginimo įvykę gaisrai: 2020
m. – 22, 2019 m. – 7 gaisrai.
6. KITOS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖS
Nusikaltimų
2020 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

2020 m.

-

Viso

7 000
Eur

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

_____________________________

Nusikaltimų prevencijos ir
kontrolės komisija teikė
siūlymą savivaldybės
administracijos Socialinės
paramos ir sveikatos skyriui
dėl elgetaujančių asmenų
efektyvesnio konsultavimo,
socialinių paslaugų teikimo,
apgyvendinimo.
Parengti ir publikuoti
informaciniai pranešimai apie
prevencinių priemonių
įgyvendinimą savivaldybės
interneto svetainėje
www.joniskis.lt , Facebook
paskyroje „Joniškio rajono
savivaldybė“, „Joniškio
policijos bendruomenės
pareigūnai“.

