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NUOSTATAI
I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Konkurso „Inovatyvi seniūnija – saugus Kaunas“ tikslas yra skatinti Kauno miesto
seniūnijų iniciatyvą telkiant gyventojus saugiai aplinkai kurti, bendradarbiauti su policija, o taip pat
plėtoti ir įgyvendinti inovatoriškas idėjas prisidedant prie nusikalstamumo mažinimo.
2. Konkursu siekiama išrinkti Kauno miesto seniūniją, kurios patirtis bei inovatoriškumas
kuriant saugią aplinką ir bendradarbiaujant su policija taptų pavyzdžiu kitoms miesto seniūnijoms.
II. KONKURSO ORGANIZATORIAI
3. Konkursą organizuoja Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno
apskr. VPK) vadovybė, o su organizavimu susijusius darbus atlieka Kauno apskr. VPK Viešosios
tvarkos valdybos Prevencijos skyrius, pasitelkdamas kitus Kauno apskr. VPK struktūrinius
padalinius.
III. KONKURSO DALYVIAI
4. Norą dalyvauti konkurse gali pareikšti pati seniūnija; taip pat seniūniją, kuri galėtų būti
pripažinta inovatyviausia, gali pasiūlyti Kauno apskr. VPK struktūriniai policijos komisariatai,
bendruomenių centrai arba seniūnijos gyventojai.
IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO IR VERTINIMO TVARKA
5. Informacija apie konkursą „Inovatyvi seniūnija – saugus Kaunas“, šio konkurso nuostatai
skelbiami Kauno apskr. VPK interneto svetainėje, socialiniame tinkle „Facebook“, seniūnijos
informuojamos raštu.
6. Paraiškas dalyvauti konkurse „Inovatyvi seniūnija – saugus Kaunas“ ir seniūnijų patirties
kuriant saugią aplinką aprašymus galima pateikti iki 2017 m. gruodžio 15 d. Kauno apskr. VPK
Viešosios tvarkos valdybos Prevecijos skyriui (Kaunas, Chemijos g. 4B) raštu ir elektroniniu paštu
info@kaunas.policija.lt.
7. Seniūnija, Kauno apskr. VPK struktūriniai policijos komisariatai, bendruomenių centrai
arba seniūnijos gyventojai raštu pateikia:
7.1. seniūnijos iniciatyvos rūpinantis gyventojų saugumu (susitikimai saugumo tematika,
kartu su policija arba bendruomenių centrais įgyvendinamos saugumą skatinančios ir užtikrinančios
priemonės, novatoriški projektai) aprašymą;
7.2. „Saugios kaimynystės“ idėjos propagavimo aprašymą, seniūnijos teritorijoje susikūrusių
„Saugios kaimynystės“ grupių ir jų narių skaičių;
7.3. seniūnijos organizuotuose renginiuose, priemonėse saugumo tematika dalyvavusių
gyventojų skaičių;
7.4. informaciją visuomenei apie teigiamą patirtį kuriant saugią aplinką seniūnijoje
(straipsniai spaudoje, reportažai per televiziją, radiją, bendruomenių centrų leidiniuose ir kt.).
8. Seniūnijų patirties kuriant saugią aplinką aprašymai skelbiami Kauno apskr. VPK
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interneto svetainėje.
9. Seniūnijų patirties kuriant saugią aplinką aprašymai svarstomi konkurso „Inovatyvi
seniūnija – saugus Kaunas“ komisijoje. Komisijos posėdžiai protokoluojami.
10. Komisija pripažįsta seniūniją konkurso nugalėtoja pagal šiuos kriterijus:
10.1. seniūnijos iniciatyva organizuotų susitikimų saugumo tematika ir kartu su policija arba
bendruomenių centrais įgyvendintų saugumą skatinančių ir užtikrinančių priemonių skaičius;
10.2. seniūnijoje įgyvendintų priemonių, skirtų „Saugios kaimynystės“ idėjai propaguoti,
aprašymai ir seniūnijos teritorijoje susikūrusių „Saugios kaimynystės“ grupių bei jų narių skaičius;
10.3. seniūnijos organizuotuose renginiuose, priemonėse saugumo tematika dalyvavusių
gyventojų skaičius;
10.4. straipsnių spaudoje, bendruomenių centrų leidiniuose, reportažų per televiziją, radiją
apie teigiamą patirtį kuriant saugią aplinką seniūnijoje skaičius;
10.5. seniūnijoje įgyvendintų projektų, skirtų saugiai aplinkai puoselėti, novatoriškumas ir
tęstinumas.
11. Komisija, svarstydama teikimus, sprendžia kitus su konkursu susijusius klausimus, o taip
pat priimdama sprendimą atsižvelgia į gyventojų išsakytą nuomonę, balsavimo rezultatus
socialiniame tinkle „Facebook“ ir pateikia išvadas Kauno apskr. VPK viršininkui.
V. KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS
12. Konkurso „Inovatyvi seniūnija – saugus Kaunas“ nugalėtoja komisijos išrinktai
seniūnijai iškilmingai įteikiamas šį įvertinimą patvirtinantis pažymėjimas, pasirašytas Kauno apskr.
VPK viršininko ir patvirtintas herbiniu antspaudu bei suvenyras.
13. Seniūnijoms, dalyvavusioms konkurse, įteikiami padėkos raštai, pasirašyti Kauno apskr.
VPK viršininko.
14. Į renginį, kuriame paskelbiama konkurse nugalėjusi seniūnija, kviečiami savivaldybės,
visuomenės informavimo priemonių atstovai.
15. Apie konkurse „Inovatyvi seniūnija – saugus Kaunas“ nugalėjusią seniūniją paskelbiama
Kauno apskr. VPK interneto svetainėje, socialiniame tinkle „Facebook“.
16. Už nuostatų 14 ir 15 punktų įgyvendinimą atsakingas Kauno apskr. VPK Komunikacijos
poskyris.
VI. KONKURSO FINANSAVIMAS
17. Konkursas finansuojamas iš Kauno apskr. VPK biudžeto lėšų.
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