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MANO RAJONAS SAUGIAUSIAS

PROJEKTO TIKSLAS:
bendradarbiaujant su namo gyventojais ir miesto 
policija, užtikrinti Vilniaus miesto mikrorajonuose 
saugumą ir tvarką. Taip pat privačių namų, 
parduotuvių ir statybviečių teritorijose.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS:
bendrijų – projekto dalyvių – teritorijose 
montuojamos IP vaizdo stebėjimo kameros, Fizinis 
stebėjimas 24val per parą  ( pastebėję teisės pažeidimą, 
nedelsiant skambina bendruoju pagalbos telefonu 112)



PROJEKTO IDĖJA KILO 
ANALIZUOJANT ĮSPŪDINGĄ 

STATISTIKĄ

2011 m. Vilniaus mieste esančiomis 95 kameromis

➔ Užfiksuoti 1480 teisės pažeidimai

➔ Vaizdo kamerų dėka sulaikyti 2022 asmenys!



      

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.

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

Policijos departamentas prie VRM vykdo ilgalaikį projektą „Saugią aplinką kurkime 
kartu“. Todėl mes džiaugiamės ir palaikome bet kokia 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.



     MANO RAJONAS 
SAUGIAUSIAS TAI:

● Nemokamas kamerų ir visos reikalingos įrangos montavimas.
● Įrangos, serverių bei sistemos monitoringas 24/7.
● Nemokamas sistemos ir įrangos aptarnavimas.
● Nemokamas įrangos, kamerų keitimas ir atnaujinimas.
● Įrangos draudimas, nemokamas kameros pakeitimas gedimo, išorinio pakenkimo ar 
vagystės atveju.
● Bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus miesto vyriausiuoju policijos komisariatu.
● Fizinis stebėjimas 24val per parą ( pastebėję teisės pažeidimą, nedelsiant skambina 
bendruoju pagalbos telefonu 112)
● Galimybė prisijungti pie web sistemos www.stebit.lt ir stebėti vaizdą tiesiogiai arba 
naudotis 14 dienų archyvu bei parsisiųsti pasirinktą įrašą į savo kompiuterį.
● Konsultacijos, pagalba 24/7.
● Duomenų naudojimo ir saugojimo licenzija. (Kameros sumontuotos teisėtai)
● Naujos technologijos EXIR kameros, aiškus ir kokybiškas stebėjimo vaizdas tiek 
dienos, tiek nakties metu. (4k FULL HD su IR iki 30 m.)

http://www.stebit.lt/


Montuojama kamera
4 MegaPixel rezoliucija.

Full HD našūs EXIR LED'ai, 
iki 30m IR pašvietimas, IP66 
klasė, 3 ašių  reguliavimas, 
antivandalinė.



 Vienos kameros kaina 50 Eur/mėn 
be jokių papildomų mokesčių !

Bendrijos gyventojai moka mėnesinį abonentinį 
projekto dalyvio mokestį. Mokestis priklauso nuo 

butų ir pasirinkto kamerų skaičiaus.



MANO RAJONAS SAUGIAUSIAS
 TAI:

● Duomenys įrašomi ir saugomi archyve 14 dienų.

● 24 val. per parą bendrijų teritorijas tiesiogiai 
stebi stebėtojai, kurie pastebėję teisės pažeidimą, 
nedelsiant skambina bendruoju pagalbos telefonu 
112.

● Projekto metu nuolatos kuriamos papildomos 
darbo vietos negalią turintiems žmonėms. Šiuo 
metu stebėjimo poste budi keturioliką  fizinę 
negalią turinčių asmenų.



SISTEMA

● Bendrijos atstovai nufilmuotą ir išsaugotą medžiagą gali atsisiųsti be tarpininkų  
tiesiogiai į bet kurį kompiuterį, kuriame yra internetas.

     

Vienintelė tokia patogi sistema 
Europoje!

● Paprasta prisijungti kaip ir prie elektroninio pašto.

● Suteikiamas neribotas kiekis prisijungimų prie sistemos.

● Namo  pirmininkas ir valdybos nariai filmuojamą vaizdą gali stebėti tiesiogiai, prisijungę 
per kompiuterį prie sistemos  www.stebit.lt 

http://www.stebit.lt/


   Taip atrodo mūsų vaizdo 
stebėjimo postas



    Filmuojamo vaizdo kokybė 
dieną



       Filmuojamo vaizdo kokybė 
naktį



Vienas iš ivykių, kuris buvo 
užfiksuotas mūsų kameromis





















Šiuo įvykiu parodėme Jums 
mūsų stebėtojų 

operatyvumą



Atkreipus dėmesį į šiandienos 
“Mano rajonas saugiausias” 

projekto statistikos duomenis!

  Projekte jau dalyvauja virš 200 
daugiabučių namų!

 Vilniaus mieste įrengta virš 700 kamerų!

               Nuo 2011 m. Iki 2016 m. Mūsų vaizdo kameromis 
buvo užfiksuota daugiau negu 1000 pažeidimų iš jų su 

policijos pagalba buvo išsiaiškinta apie 85% teisės pažeidimų.



Pilną paslaugos „Mano rajonas 
saugiausias“ paketą sudaro:

1. Instaliacijos ir projektavimo darbai (kameros, 
routeriai, serveris ir t.t.) visa tai NEMOKAMAI. 

2. Įrangos draudimas gedimo ar išorinio 
pakenkimo, vagystės kamerai atveju.

3. Prisijungimai namo gyventojams prie stebėjimo 
sistemos www.stebit.lt  

4. Techninis aptarnavimas.

5. Duomenų naudojimo/saugojimo licenzija.



6.  Nufilmuoti duomenys įrašomi ir saugomi 
archyve iki 14 dienų.

7.  Fizinis stebėjimas 24 val. per parą 

8.  Bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus miesto    
vyriausiuoju policijos komisariatu.

9.  Konsultacija, pagalba namo gyventojams.

10.  Profilaktikos ir atnaujinimo darbai.

11. Kameros ir sistemos monitoringas.



AR KAS NORS GALI LIKTI 
NEPASTEBĖTAS? ! :)



Ačiū už dėmesį.

Kontaktai:
Projektų vadovė

Kristina Nazarova
+370 650 48 767

kristina@saugiausiasrajonas.lt
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