Keletas bendradarbiavimo patirčių ir idėjų

„Mes labai džiaugiamės bendravimu su Policija ir Probacija. Taip, nukreipimas į veiklas vyksta, bet tiek iš jų tiek iš
mūsų pusės yra lūkestis ir bendrai, abipusei veiklai ir "produktui". Tad dabar kartu su policijos atstovais važiuosime į
vaikų namus, ten daugiau informacinio pobūdžio susitikimai vyks, taip pat su nepilnamečių inspektorėmis yra
derinamas susitikimas su jaunuoliais mūsų centre (jie sudarys grupę, kurią atsives į mūsų centrą), tad planuose kartu
išsikepti picą, pažaisti žaidimus, užmegzti santykį su jaunuoliais ir patrauklia, neformalia forma pritraukti jaunimą į
mūsų siūlomas veiklas. Taip pat planuose glaudesnis bendradarbiavimas su bendruomenės pareigūnais - gal bendros
veiklos lauke, jų buvimo vietose, taip pat vienas iš jų planuoja užsukti pas mus ir susipažinti su jaunuoliais: pažaisti
tenisą ir kt. Tad galimų krypčių yra nemažai, iš jų pusės tikrai yra noras bendradarbiauti ir kartu vykdyti veiklas. O su
Probacija, jei viskas gerai klostysis vasarą planuojame grupinius, patyriminius užsiėmimus su probacijos tarnyboje
esančiais jaunuoliais“. Asta Stankūnaitė, Kaunas, A. C. Patria.
„Klaipėdoje su policija kaip ir vaikų teisės, švietimo skyriai ar kitos institucijos dėl konfidencialumo duomenų jokių
negali mums suteikti. Su probacijos tarnyba, kadangi yra JRD sutartis bendraujame glaudžiau: kontaktuojame su
inspektoriais, jei pas juos atsiranda mūsų grupės jaunuoliai, gauname ir informacijos apie jų įrašus, suteikia vietą
konsultacijoms. Tik jų "klientūra" nesiorientuoja laike, nesilaiko susitarimų, dingsta ir pan. bet dirbame įvairiausiomis
formomis.“ Inga Kulikauskienė, Klaipėda, Klaipėdos jaunimo centras.
Kokia Tavo patirtis bendradarbiaujant su kitomis institucijomis? Pasidalink su kolegomis!
Trumpai aprašytus vykdomų veiklų geruosius pavyzdžius, siųsk adresu valda.karnickaite@jrd.lt. Būtinai jais
pasidalinsime su jaunimo darbuotojais!

Jei tokios patirties neturi arba ieškai naujų idėjų, galbūt TAU gali būti įdomi
mūsų išleista analizė arba mūsų turimi kontaktai TAU gali padėti užmegzti
pirmąjį kontaktą, siekiant efektyvaus tarpžinybinio bendradarbiavimo? 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
http://ntakd.lt/index.php/apie-mus
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento puslapyje www.ntakd.lt galima rasti daug vertingos
informacijos
ir
tyrimų,
susijusių
su
narkotikų,
tabako
ir
alkoholio
vartojimu
(http://ntakd.lt/index.php/statistika),
prevencija
(http://ntakd.lt/index.php/prevencijos),
gydymu
(http://ntakd.lt/index.php/reabilitacija).
Žemiau pateiktoje nuorodoje galima rasti savivaldybėse veikiančių įstaigų kontaktus, kurios teikia
medicininę, psichologinę, socialinę, teisinę ar kitą pagalbą vaikams, vartojantiems psichoaktyviąsas
medžiagas,
http://ntakd.lt/index.php/prevencijos/kur-kreiptis-pagalbos-jeigu-vaikas-vartojapsichoaktyvias-medziagas.

Policijos departamentas prie VRM
http://www.policija.lt/index.php?id=224
Įgyvendinant veiklas gali padėti savivaldybėse veikiantys Bendruomenių ir Nepilnamečių reikalų policijos pareigūnai.
Bendruomenės pareigūnas tai pareigūnas dirbantis prevencijos srityje, kuris savo veikla siekia įtraukti visuomenės
narius į viešosios tvarkos užtikrinimo ir savo gyvenamosios, darbo ar kitokios aplinkos saugumo stiprinimo veiklą.
Bendruomenės pareigūnai, skirtingai nuo kitų pareigūnų dėmesį telkia prevencinei veiklai formuojant saugią
gyvenamąją aplinką: betarpiškai bendrauja su gyventojais, nevyriausybinėmis organizacijomis, asociacijomis,
įmonėmis, seniūnijomis.
Nepilnamečių reikalų policijos pareigūnas – apskrities vyriausiojo policijos komisariato ar jo policijos komisariato
prevencijos padalinio pareigūnas, padedantis išaiškinti vaikų padarytus teisės pažeidimus ir dirbantis vaikų teisės
pažeidimų prevencijos darbą.
Bendruomenių pareigūnų ir Nepilnamečių reikalų policijos pareigūnų kontaktus galite rasti kiekvienos apskrities
policijos komisariatų puslapiuose pateiktuose kontaktuose.
TERITORINIŲ POLICIJOS ĮSTAIGŲ
ATSTOVAI ŽINIASKLAIDAI:
Vilniaus apskr. VPK
Tel. (8 5) 271 6162, (8 5) 271 6041
Mob. tel. 8 671 07554
El. p. vilniausvpk.vos.vrp@policija.lt
Odeta Tumelytė
Kauno apskr. VPK
Komunikacijos poskyrio specialistė
Tel. (8 37) 303522,
Mob. tel. 8 670 92029
El. p. odeta.tumelyte@policija.lt
Jūratė Albrektienė
Klaipėdos apskr. VPK
Komunikacijos grupės vyresnioji
specialistė
Tel. (8 700) 60998
Mob. tel. 8 614 89715
El. p. jurate.albrektiene@policija.lt
Artūras Šliavas
Šiaulių apskr. VPK
Komunikacijos grupės vyr. specialistas
Tel. (8 41) 397510
Mob. tel. 8 698 85199
El. p. arturas.sliavas@policija.lt
Gailutė Smagriūnienė

Šiaulių apskr. VPK
Komunikacijos grupės vyresnioji
specialistė
Tel. (8 41) 397652
Mob. tel. 8 698 27505
El. gailute.smagriuniene@policija.lt
Raimondas Šimiliūnas
Panevėžio apskr. VPK
Komunikacijos grupės vyresnysis
specialistas
Tel. (8 45) 503009
Mob. tel. 8 686 75097
El. raimondas.similiunas@policija.lt
Rasa Černauskaitė
Panevėžio apskr. VPK
Komunikacijos grupės vyr. specialistė
Tel. (8 45) 503146
Mob. tel. 8 600 72169
El. p. rasa.cernauskaite1@policija.lt
Kristina Janulevičienė
Alytaus apskr. VPK
Komunikacijos grupės vyr. specialistė
Tel. (8 315) 55656
Mob. tel. 8 671 78890
El. kristina.miskauskaite@policija.lt
Sigita Šatienė
Marijampolės apskr. VPK

Komunikacijos grupės specialistė
Tel. (8 343) 56641
Mob. tel. 8 602 36238
El. p. sigita.satiene@policija.lt
Daiva Klimavičienė
Marijampolės apskr. VPK
Komunikacijos grupės specialistė
Tel. (8 343) 56641
Mob. tel. 8 602 36238
El. p. daiva.klimaviciene@policija.lt
Laura Palevičienė
Utenos apskr. VPK
Komunikacijos grupės vyr. specialistė
Tel. (8 389) 70065
Mob. tel. 8 645 57105
El. p. laura.paleviciene@policija.lt
Aušra Blaževičienė
Telšių apskr. VPK
Komunikacijos grupės vyr. specialistė
Tel. (8 444) 72416
Mob. tel. 8 633 93303
El. p. ausra.blazeviciene@policija.lt
Rūta Janavičiūtė
Tauragės apskr. VPK
Komunikacijos grupės specialistė
Tel. (8 446) 20 293
Mob. tel. 8 695 52629
El. p. ruta.janaviciute@policija.lt

Valstybinė darbo inspekcija
http://www.vdi.lt/
Atsidarius žemiau pateiktą nuorodą galima rasti informaciją jaunimui apie
įsidarbinimą, savanorišką praktiką ir rekomendacijas moksleiviams ir
studentams derinantiems darbą su studijomis/mokslais
http://www.vdi.lt/Tekstai/Tekstai1.aspx?Tekstai_ID=34. Visų pagrindinių
klausimų, susijusiųs su legaliu ir teisėtu darbu, atsakymus galite rasti
dešinėje puslapio pusėje (paveikslėlis dešinėje).
VDI prevenciniai filmukai - http://www.vdi.lt/VDI_Bendras/Youtube2.aspx
Dešimtyje Lietuvos miestų dirba specialistai, kurie esant klausimams gali konsultuoti
moksleivius ir jaunimą darbo saugos ir sveikatos bei darbo teisės saugos klausimais:
1. Loreta Klangauskienė – VDI Vilniaus skyriaus vyriausioji darbo inspektorė; tel. (8 5) 210473
2. Rytis Dėmenis – VDI Vilniaus skyriaus vyresnysis darbo inspektorius; tel. (8 5) 2337838
3. Rima Šimkūnienė – VDI Kauno skyriaus vyriausioji darbo inspektorė; tel. (8 37) 338511
4. Ligita Klapavščiuk – VDI Kauno skyriaus vyriausioji darbo inspektorė; tel. (8 37) 338503
5. Inga Grunskytė – VDI Klaipėdos skyriaus vyriausioji darbo inspektorė; tel. (8 46) 494028
6. Asta Žvaliauskienė – VDI Klaipėdos skyriaus vyriausioji darbo inspektorė; tel. (8 46) 494472
7. Stasys Joneikis–VDI Šiaulių skyriaus vedėjo pavaduotojas, vyr. darbo inspektorius; tel. (8
41) 524637
8. Mantas Leščiauskas – Šiaulių skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius; tel. (8 41) 420932
9. Rimas Truncė – VDI Panevėžio vyriausiasis darbo inspektorius; tel. (8 45) 436691
10. Jurgita Plekavičiūtė – VDI Panevėžio skyriaus vyresnioji darbo inspektorė; tel. (8 45) 436691
11. Kęstutis Udras – VDI Utenos skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius; tel. (8 389) 61167
12. Artūras Kliukas – VDI Utenos skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius; tel. (8 389) 61227
13. Daiva Šarkienė – VDI Alytaus skyriaus vyriausioji darbo inspektorė; tel. (8 315) 73371
14. Rasa Baležentienė – VDI Alytaus skyriaus vyriausioji darbo inspektorė; tel. (8 315) 74752
15. Adas Baliukevičius – VDI Marijampolės sk. vyriausiasis darbo inspektorius; tel. (8 343) 54921
16. Jonas Liekis – VDI Telšių skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius; tel. (8 444) 60230
17. Vyda Intienė – VDI Telšių skyriaus vyriausioji darbo inspektorė; tel. (8 444) 60664
18. Raimundas Leonavičius – VDI Tauragės sk. vyriausiasis darbo inspektorius. tel. (8 446) 61395

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos / Probacijos tarnybos
http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/pradzia.html
Probacijos tarnybos nevertina priežiūroje esančių asmenų kaltės dėl nusikalstamos veikos padarymo
klausimo, bet padeda priežiūroje esantiems asmenims suvokti ryšį tarp turimų socialinių problemų
(alkoholio, narkotikų vartojimas) ir nusikalstamo elgesio, motyvuoja, palaiko ir koordinuoja prižiūrimuosius
pozityviems socialiniams pokyčiams.

Kauno apygardos probacijos tarnyba
http://www.kalejimudepartamentas.lt/lt/kapt/struktura-ir-kontaktai-apn_586/kontaktai-apn_587.html
Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba
http://www.kalejimudepartamentas.lt/lt/klaipedospi/struktura-ir-kontaktai-apn_614.html
Šiaulių apygardos probacijos tarnyba
http://www.kalejimudepartamentas.lt/lt/srpi/struktura-ir-kontaktai-apn_670/struktura-apn_672.html
Panevėžio apygardos probacijos tarnyba
http://www.kalejimudepartamentas.lt/lt/papt/struktura-ir-kontaktai-dgb6/struktura-apn_644.html
Vilniaus apygardos probacijos tarnyba
http://www.kalejimudepartamentas.lt/lt/vapt/struktura-ir-kontaktai-apn_698/kontaktai-apn_699.html

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
http://www.pasienis.lt/
Tarnybos padaliniai nuolatos rengia jaunimui pažintinius vizitus, kuriuose pasieniečiai išsamiai papasakoja
apie savo tarnybą, tarnybos ypatumus, apie galimybes tapti profesionaliais Valstybės sienos apsaugos
tarnybos pareigūnais. Konsultuoja jaunuolius apie stojimo į Pasieniečių mokyklą ir Mykolo Romerio
universiteto Viešojo saugumo fakultetą sąlygas, bei išdėsto reikalavimus, taikomus pretendentams,
pageidausiantiems tapti profesionaliais VSAT pareigūnais.
Vizitų metų supažindinama su VSAT istorine raida, jos struktūra, uždaviniais ir funkcijomis.
Pademonstruojama pasieniečių naudojama ginkluotė ir specialiosios priemonės žiūronai, antrankiai, dujų
balionėliai, termovizorinės kameros, naktinio matymo prietaisai, elektrošokas, guminė lazda, pistoletai,
automatiniai šautuvai, bei tarnybinis transportas). Primenama apie pasienio teisinio režimo taisyklių
reikalavimus.
Galima susipažinti ir su pasieniečio kinologo profesija. Supažindinama su pasieniečių darbe naudojamų
tarnybinių šunų veislėmis, jų pasirinkimo kriterijais, šunų paruošimo procesu. Kinologas kartu su tarnybiniu
šunimi pademonstruoja parodomąją programą - daiktų paiešką bei bendrąsias paklusnumo komandas.
Pakrančių apsaugos rinktinėje papildomai pristatomi tarnybiniai laivai. Apžiūrimi laivai ant oro pagalvės
„Christina“ ir „Viesulas“, taip pat laivų angaras, kuriame laikomi laivai. Aptariama, kokiomis priemonėmis
yra stebima ir saugoma valstybės siena jūroje. Suteikiama informacijos apie pasieniečio – jūrininko
profesiją.
Pasieniečių mokykloje galima apžiūrėti mokyklos auditorijas, sporto kompleksą ir net sudalyvauti
edukacinėse pamokose. Specializuotoje kriminalistinių tyrimų laboratorijoje papasakojama apie asmens
dokumentų patikrą pasienyje, pademonstravo dokumentų tikrinimo ir tyrimo įrangą, parodoma, kaip su ja
dirbama. Šaudymo tiruose papasakojama apie saugų ir taiklų šaudymą, kiekvienas gali pabandyti palaikyti
mokomąjį ginklą ir pataikyti į taikinius.
Dėl pažintinių vizitų į padalinius reiktų kreiptis individualiai. Pagal poreikius gali būti sudaroma individuali
vizito programa. Kiekviena rinktinė turi užkardas, išsidėsčiusias pasienyje, kurios taip pat priima ekskursijas
(dėl vizitų į užkardas derinti su jus dominančios rinktinės atstovu).
Esant poreikiui padalinio atstovai gali apsilankyti ir jūsų nurodytoje vietoje. Be žodžiu ir vaizdine medžiaga
pateikiamos informacijos, tokio vizito metu taip pat gali būti atsivežama ir pristatoma dalis pasienyje
naudojamos specialios įrangos, pristatoma tarnybinio šuns parodomoji programa.
Kontaktai vizitams:
IGNALINOS RINKTINĖ
Ignalinos rajono savivaldybė. Vilniaus g. 76, Ignalina.

Viešųjų ryšių vyresnioji specialistė Sigutė Mudinienė mob. 8 682 67080
sigute.mudiniene@vsat.vrm.lt

VILNIAUS RINKTINĖ
Vilniaus rajono savivaldybė. Vilniaus g. 47, LT-13116 Mickūnai, Vilniaus rajonas.
Viešųjų ryšių vyresnysis specialistas Andrius Jarackas 8-5 219 86 05
Andrius.jarackas@vsat.vrm.lt

VARĖNOS RINKTINĖ
Varėnos rajono savivaldybė. Alytaus 1, LT-65210 Varėna
Vado pavaduotojas Štabo viršininkas Remigijus Švelnia 8-310 31 694
Remigijus.svelnia@vsat.vrm.lt

PAGĖGIŲ RINKTINĖ
Pagėgių savivaldybė. Klaipėdos g. 6, LT-99290 Pagėgiai.
Viešųjų ryšių vyresnioji specialistė Asta Šimkuvienė tel. 8-441 57 955
Asta.simkuviene@vsat.vrm.lt

PAKRANČIŲ APSAUGOS RINKTINĖ
Klaipėdos miesto savivaldybė. Gintaro g. 1, LT-92237 Klaipėda.
Viešųjų ryšių vyresnioji specialistė Vesta Flick 8-46 39 71 95
Vesta.flick@vsat.vrm.lt

PASIENIEČIŲ MOKYKLA
Vilniaus rajono savivaldybė. Pasieniečių g. 11, Medininkų kaimas Vilniaus rajonas
Viešųjų ryšių vyriausioji specialistė Dangutė Kivilšienė 8-5 219 82 07
Dangute.kivilsiene@vsat.vrm.lt

