
PATVIRTINTA
Kauno apskrities vyriausiojo
policijos komisariato viršininko
2021 m.                 d. įsakymu Nr.

KONKURSO „SAUGUS KIEMAS“ NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Siekiant sumažinti vagysčių iš ir nuo automobilių skaičių ir sukurti  saugią aplinką
Kauno  apskrities  vyriausiojo policijos  komisariato  (toliau  –  Kauno  apskr.  VPK)  prižiūrimos
teritorijos daugiabučių  namų  kiemuose,  nuosavų  namų  kvartalų  dalyse,  sodininkų  bendrijų
teritorijose,  garažų  bendrijose  ar  aktyvių  visuomenės  dalyvių  gyvenamosiose  vietose,
organizuojamas konkursas „Saugus kiemas“ (toliau – Konkursas) 

2. Kauno  apskr.  VPK,  kartu  su  socialiniais  partneriais  (draudimo  įmonėmis,
automobilių  prekybą  bei  apsaugos  priemonių  diegimą  vykdančiomis  įmonėmis  ir  kt.)
įgyvendindamas prevencines priemones,  skatins Kauno apskrities gyventojus įsitraukti  į  saugios
aplinkos kūrimą savo gyvenamosiose vietovėse, siekiant sumažinti turtinių nusikaltimų (vagysčių iš
ir nuo automobilių) skaičių.

3. Konkurso dalyviai, įvykdę didžiausią pokytį savo kiemo saugumo srityje  ir sukūrę
saugios  aplinkos  palaikymo  priemones,  bus  paskatinti.  Konkurso  tikslai,  dalyviai,  komandų
registracija, jų vertinimas ir apdovanojimai bei paskatinimai bus aptarti šiuose Konkurso „Saugus
kiemas“ nuostatuose (toliau – Nuostatai).

II SKYRIUS
KONKURSO TIKSLAI

4. Pagrindiniai Konkurso tikslai:
4.1. didinti nusikalstamų veikų, vagysčių iš ir nuo automobilių bei kitų teisės pažeidimų

prevencijos veiksmingumą;
4.2. įgyvendinti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos priemones;
4.3. suteikti informaciją apie automobilių apsaugojimo nuo vagysčių iš ir nuo automobilių

priemones;
4.4. skatinti Konkurso dalyvių atsakingumą ir pilietiškumą;
4.5. ugdyti Konkurso dalyvių bendruomeniškumą ir galimybes suteikti pagalbą, esant tam

tikroms situacijoms;
4.6.  skatinti  Kauno  apskr.  VPK  struktūrinių  padalinių,  verslo  ir  visuomenės  aktyvo

bendravimą ir bendradarbiavimą.

III SKYRIUS
KONKURSO DALYVIAI

5. Konkurse  dalyvauja  Kauno  apskr.  VPK  prižiūrimos  teritorijos  daugiabučių  namų
kiemų,  nuosavų  namų  kvartalų  dalių,  sodininkų  bendrijų  teritorijų,  garažų  bendrijų  ar  aktyvių
visuomenės  dalyvių  automobilių  savininkų  grupės,  vienijančios  ne mažiau  kaip  10 automobilių
savininkus, kurie įsipareigoja įsitraukti į  saugios aplinkos kūrimą kiemuose, lokaliose vietose ar
gatvių atkarpose. 

6. Konkurso išlyga taikoma šios kategorijos Konkurso dalyvių grupėms:
6.1. saugios kaimynystės grupių narių kiemai;
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6.2. kiemai, kurių gyventojai ne mažiau kaip 3 kartus yra nukentėję nuo vagysčių iš ir (ar)
nuo automobilių per pastaruosius metus;

6.3. aktyvių visuomenės atstovų (policijos rėmėjų, šaulių ir kt.) kiemai. 
7. Konkursui  kiemai  registruojami  pagal  Nuostatų  6.1–6.3  papunkčius.  Konkurse

dalyvaujantys kiemai turi turėti ne mažiau kaip po 5 automobilius.
 

IV SKYRIUS
KONKURSO ETAPAI

8. Konkursas vyksta trimis etapais:
8.1. I etapas (dalyvių registracija) vyksta iki 2021 m. birželio 16 d. Šiuo metu atsakingi

Kauno apskr. VPK struktūrinių padalinių pareigūnai skatina registruotis visus norinčius dalyvauti
Konkurse, teikia informaciją apie galimus apsisaugojimo nuo vagysčių iš ir nuo automobilių būdus
ir priemones. Taip pat teikia informaciją apie socialinių partnerių teikiamas paslaugas ir galimas
apsisaugojimo  nuo  vagysčių  iš  ir  nuo  automobilių  priemones.  Registracijos  metu,  pasitelkiant
nuotolines  susisiekimo  priemones,  organizuojami  vieši  informaciniai  renginiai,  per  kuriuos
visuomenė informuojama apie dalyvaujančių Konkurse kiemų adresus ir įsitraukiusių į Konkursą
žmonių  skaičių,  apie  galimus  apsisaugojimo  būdus,  aptariamos  aktualijos  bei  prevencinės
priemonės prieš vagystes iš ir nuo automobilių (ne rečiau kaip kartą per 10 darbo dienų). 

8.2.  II  etapas  (tik  esant  palankioms  renginių  organizavimo  sąlygoms  (dėl  COVID-19
pandemijos)) vyksta 2021 m. birželio 16 d. nuo 15.00 val. iki 20.00 val. Kauno Žalgirio arenos
prieigose (automobilių stovėjimo aikštelėje, esant blogoms oro sąlygoms, po stogu) organizuojamas
viešas  renginys  „Kaunas  –  saugus  miestas“.  Konkurso  dalyviai  į  renginį  kviečiami  atvykti  su
automobiliais ir daugiau sužinoti apie apsisaugojimo nuo vagysčių iš ir nuo automobilių priemones
ir  būdus. Renginio metu vyks informacijos teikimas apie prevencines apsisaugojimo priemones,
apie galimybę apdrausti savo turtą, apie priemones, kurios padės apsaugoti tam tikras automobilio
detales  ar  priemones.  Renginio  metu  bus  dalinamos  informacinės  lentelės,  lipdukai  ir  kitos
informacinės  priemonės.  Konkurso  dalyviai  bus  konsultuojami  apie  tolesnes  Konkurso  sąlygas,
siekiant įgyvendinti pagrindinį Konkurso tikslą – pasiekti didžiausią pokytį neigiamų reiškinių ir
vagysčių  skaičiaus mažinimo srityje.  Renginį  organizuoja  Kauno apskr. VPK Viešosios  tvarkos
valdybos Bendruomenės pareigūnų veiklos skyrius (toliau – VTV BPVS), bendradarbiaudamas su
socialiniais partneriais. Esant netinkamoms sąlygoms ar kitoms netinkamoms priežastims, renginys
gali vykti neišlipant iš transporto priemonių, saugiai bendraujant tik su tam tikra grupe.

8.3.  III  etapas  vyksta  iki  2021  m.  gruodžio  16  d.  Šiuo  metu,  suskaičiavus  Konkurso
„Saugus kiemas“ vertinimo komisijos (toliau – Komisija) vertinimo balus, bus paskelbti Konkurso
nugalėtojai. Konkurso nugalėtojai bus didžiausią pokytį kuriant saugią aplinką įgyvendinę kiemai.
Bus  atrinkta  10  kiemų,  jie  bus  paskatinti  už  6  mėnesių  saugios  aplinkos  kūrimo priemones  ir
pasiektą didžiausią pokytį savo kieme. Kiemai bus vertinami pagal tam tikrus kriterijus.  Komisija
priims sprendimą ir paskelbs 10 kiemų – Konkurso nugalėtojų.

V SKYRIUS
KONKURSO EIGA, RENGINIO ORGANIZAVIMAS IR DALYVIŲ VERTINIMO

KRITERIJAI

9. Konkurso I etape Kauno apskr. VPK struktūrinių padalinių pareigūnai Kauno apskrities
gyventojus skatina dalyvauti  Konkurse.  Informacijos  apie Konkursą teikimą koordinuoja Kauno
apskr. VPK VTV BPVS ir Kauno apskr. VPK policijos komisariatų bendruomenės pareigūnai pagal
teritorinį priklausomumą. Ypatingas dėmesys skiriamas automobilių savininkams, laikantiems savo
automobilius  kiemuose  ar  lokaliose  vietovėse,  kurie  einamaisiais  metais  buvo  nukentėję  nuo
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vagysčių  iš  ir  (ar)  nuo  automobilių.  Papildoma  informacija  teikiama  el.  paštu
darius.joneikis@policija.lt arba tel. 8 6 864 4424.

10. Konkurso II  etape bus organizuojamas viešas renginys, kaip  nurodyta Nuostatų 8.2
papunktyje.  Renginio metu  numatytoje  vietoje  bus  įrengtos  Kauno  apskr.  VPK  VTV  BPVS
informacinės  palapinės,  bus  platinama informacija  apie  turto  apsaugą,  bus  dalinami  lipdukai  ir
informacinės  lentelės Konkurso  dalyviams,  skleidžiama  informacija  apie  galimas  prevencines
priemones saugiai aplinkai kurti (renginiui bus parengtas atskiras prevencinių priemonių planas ir
gautas leidimas vesti renginį viešoje vietoje).

11. Konkurso III etape Komisija vertins Konkurso dalyvių pastangas pagal šiuos kriterijus:
11.1. techninių prevencinių priemonių įdiegimas:
11.1.1. apšvietimo įrengimas;
11.1.2. signalizacijų įdiegimas;
11.1.3. informacinių lentelių, lipdukų ir kitų informacinių priemonių platinimas kiemuose; 
11.1.4. vaizdo stebėjimo kamerų įdiegimas;
11.1.5. užtvaro, skirto įvažiavimui į kiemą apriboti, įrengimas;
11.1.6. kitų kiemo apsaugos priemonių įrengimas;
11.2. gyventojų aktyvinimo priemonės:
11.2.1. gyventojų sutelkimo skaičius, aktyvių dalyvių skaičius;
11.2.2. saugios kaimynystės grupių kūrimas ir aktyvinimas;
11.2.3. bendravimo ir bendradarbiavimo priemonės (kontaktinių ir nuotolinių susitikimų ir

diskusijų organizavimas, susitarimų dėl saugumo priėmimas ir kitos prevencinės priemonės);
11.2.4. kiemo aplinkos fizinis stebėjimas;
11.2.5. kitokios formos aktyvi kiemo gyventojų veikla.
12. Konkurse dalyvaujanti iniciatyvinė gyventojų grupė, sutikusi Konkurso metu vykdyti

aktyvias prevencines priemones, savo kiemuose savo veiklą fiksuoja įvairiomis vaizdo priemonėmis
ir pateikia Konkurso organizatoriams su aprašymais apie savo veiklą. Siekiant paviešinti Konkurso
dalyvių  veiklą,  informacija  bus  keliama į  informacinius  kanalus  (žiniasklaidoje,  internetiniuose
puslapiuose,  socialiniuose tinkluose ir  kt.).  Konkurse dalyvaujantys socialiniai partneriai vykdys
informacines  priemones  prieš  vagystes  iš  ir  nuo  automobilių,  teiks  savo  paslaugas  ir  vykdys
informacines kampanijas kiemuose arba virtualioje erdvėje.

VI SKYRIUS
KONKURSO DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

13.  Konkurso  dalyviai  bus  apdovanoti  informacinėmis  lentelėmis  „Saugus  kiemas“,
vertingais  prizais,  skirtais  saugumui  kiemuose  kurti  ir  prevencijai  prieš  vagystes  iš  ir  nuo
automobilių  užtikrinti.  Konkurso nugalėtojų kiemai bus paženklinti  informacine lentele „Saugus
kiemas“. Kiti dalyviai bus paskatinti atminimo dovanėlėmis. 

VII SKYRIUS
KONKURSO FINANSAVIMAS

14.  Konkurso  nugalėtojai  bus  apdovanoti  socialinių  partnerių  suteiktas  prizais  ir
pagamintomis  Konkurso nugalėtojus pažyminčiomis lentelėmis. Kitiems Konkurso dalyviams bus
įteiktos atminimo dovanos – suvenyrai iš turimų Kauno apskr. VPK VTV BPVS policijos suvenyrų
ar kitų socialinių partnerių atminimo dovanėlių. 

_____________________________
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