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 „MANO RAJONAS SAUGIAUSIAS“ 

 Tai projektas, kurio pagrindinis tikslas, bendradarbiaujant su 
gyventojais,  miesto  policija,  bei  policijos  rėmėjais  užtikrinti 
Lietuvos miestuose saugumą ir tvarką.

 Tai projektas, kurio metu policijos rėmėjai stebės bendrijų - 
projekto  dalyvių  –  teritorijas  vaizdo  kamerų  pagalba 
tamsiuoju paros metu (21.00 – 7.00 valandomis).

 Pastebėję teisės pažeidimą, stebėtojai nedelsiant susisiekia su 
112 komanda,  kuri  į  įvykio vietą nusiunčia arčiausiai  esantį 
policijos ekipažą.

 Tai  projektas,  kurio  metu  ir  patys  gyventojai,  interneto 
pagalba  galės  prisijungti  prie  internetinės  vaizdo  stebėjimo 
sistemos www.stebit.lt ir stebėti savo bendrijos teritoriją iš bet 
kurios  pasaulio  vietos  su  galimybe  pasinaudoti  14-os  dienų 
archyvu.

 Nufilmuoti duomenys saugomi archyve 14 dienų ir yra lengvai 
prieinami kiekvienam gyventojui.

 Projekto idėja kilo iš įspūdingos statistikos. Vien tik Vilniuje 
2011m.  vaizdo  stebėjimo  kamerų  pagalba  užfiksuoti  1480 
teisės pažeidimai, o sulaikyti 2022 asmenys !

http://www.stebit.lt/


LR  Policijos  departamento  prie  VRM,  Policijos  generalinio 
komisaro pavaduotojas Renatas Požela:

                                                      Policijos departamentas prie VRM vykdo ilgalaikį projektą „Saugią  
       aplinką kurkime drauge“. Todėl mes džiaugiamės ir palaikome bet   
       kokią iniciatyvą kuriant bendrus prevencinius projektus, skirtus 
      žmonių ir jų turto apsaugai. Pastebime, kad vaizdo kamerų stebimose  
   miesto  teritorijose,  ženkliai  sumažėja  vagysčių,  kūno  sužalojimų, 

plėšimų, viešosios tvarkos pažeidimų.  Noriu atkreipti  dėmesį,  kad ilgainiui  nusikaltėliai  ima vengti 
stebimų miesto teritorijų, taigi kameros atlieka itin veiksmingą prevencinę funkciją.

  Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios        
  tvarkos valdybos viršininkas Vytautas Grašys:
  Vilniaus miesto centras stebimas 95 vaizdo kameromis, operatoriai šį   
  darbą atlieka ištisą parą. Galima drąsiai konstatuoti, kad šio stebėjimo  
  pagalba operatyviai išaiškinama gan daug teisės pažeidimų, policijos   
  pareigūnai gali reaguoti į įvykį per keletą minučių. Neabejoju tokio  
 projekto sėkme ir  manau,  kad gyventojai  tokiu būdu galės padidinti 

savo gyvenamos aplinkos saugumą  ir sumažinti teisės pažeidimų skaičių.

 Platesnis projekto aprašymas:
Šiuolaikinėmis vaizdo stebėjimo sistemomis, bendrijų teritorijos bus stebimos 24 valandas 

per parą.  Šiuolaikinės  technologijos  vaizdo kokybę leidžia išgauti  itin  gerą,  kas  labai  padeda 
išaiškinti  nusižengusius  asmenis  ar  automobilių  numerius.  Vaizdo  kokybės  pavyzdį  matome 
žemiau: 



     Vaizdas  stebimas  interneto  pagalba  -  tai  leidžia  stebėjimo  postui  nutolti  nuo  objektų. 
Teritorijas  stebės,  bei  darbo vietas  užims fizinę negalią turintys asmenys,  kurie taps policijos 
rėmėjais.  Pastebėjęs  teisės  pažeidimą,  policijos rėmėjas  nedelsiant  susisiekia su 112 komanda, 
kuri  skambutį  tiesiogiai  sujungia  su  arčiausiai  įvykio  vietos  esančiu  policijos  ekipažu.  Jei 
nusikaltelis  pasitraukia  iš  įvykio  vietos  ir  galimai  fiksuojamas  kitomis  vaizdo  kameromis, 
policijos  pareigūnai,  pasinaudodami  paskutine  informacija,  gali  daug  efektyviau  sulaikyti 
pažeidėjus. 

 
Prie  vaizdo  stebėjimo  sistemos,  interneto  pagalba,  duodama  prisijungti  bendrijos 

gyventojams (duodami slaptažodžiai ir kodai, kuriuos suvedus į www.stebit.lt sistemą gyventojai 
visada galės prisijungti prie teritorijos stebėjimo, reikalinga tik prieiga prie interneto). Duomenys 
yra įrašomi ir saugomi archyve 14 dienų. Archyvu paprasta naudotis, jis prieinamas toje pačioje 
www.stebit.lt sistemoje.

Sugedusi ar pavogta vaizdo kamera yra pakeičiama nauja arba sumontuojama budinti 
kamera,  kol  sutaisoma  sugedusi.  Benrijai  papildomi  darbai  nieko  nekainuoja.  Projekto 
vykdytojas taip pat prisiima atsakomybę už pažeistas kameras vandaliniu atveju. 

Kadangi  vaizdo  stebėjimo  kameros  yra  bene  efektyviausia  prevencinė 
priemonė, tikimasi, jog tų bendrijų, kurios dalyvaus projekte  „Mano  rajonas 
saugiausias“ teritorijose   nusikalstamumas, chuliganiniai atvejai, grafiti, bei kitų 
nemalonių įvykių skaičius ženkliai sumažės. 

             

http://www.stebit.lt/
http://www.stebit.lt/
























  Sviliškių g. 4-6-8
 

 Lauko teritorijoj būtų diegiama 7 vnt. 3 megapixel IP full hd vaizdo stebėjimo sistemos.
 Parkinguose būtų įrengta 7 vnt. 3 megapixel IP full hd vaizdo stebėjimo sistemos.

1. Nakties metu, 21:00-07:00 valandomis, lauko teritoriją ir  požeminius parkingus stebės 
policijos remėjai, specialiai įrengtame stebėjimo poste. Pastebėjus teisės pažeidimą ar įtartiną 
asmenį būtų nedelsiant kviečiamas artimiausiai patruliuojantis policijos ekipažas. Kameros 
veiks 24 val/parą.
 2. Jeigu įranga bus pavogta, sugadinta ar suges- jis bus pakeista nauja be papildomų 
mokesčių gyventojams.
 3. Gyventojai interneto pagalba patys galės jungtis prie sistemos (naudotis 14 dienų archyvu 
ar vaizdą stebėt realiu metu, o reikalingą įrašą lengvai parsisiųsti į savo kompiuterį)
 4.  Mėnesinis projekto dalyvio mokestis 14,55 Lt/mėn. butui.
Jeigu pageidaujat gauti daugiau informacijos dėl prevencinio projekto „Mano rajonas 
saugiausias“ įgyvendinimo kreipkitės į projekto koordinatorius:
Audrius Žarkauskas      Mob. +37065048767 el. p.   audrius@saugiausiasrajonas.lt  
Justinas Alūza      Mob. +37065955509 el. p. justas  @saugiausiasrajonas.lt  

mailto:audrius@saugiausiasrajonas.lt

