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Vadovaudamasis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. gegu乞es 24 d. jsakymo Nr.
V-229 ,,Del pavyzdiniu visuomeniniu tarybU prie teritoriniり policijos jstaigU nuostat" 2 p山水tu:
1. S u d a r a u Visuomening taryb4 prie Tel喜iu apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Kelmes rajono policijos komisariato:
1.1. Romas Atkoとaitis (t町bos pirmininkas);
1.2. Algis Sukys (pirmini成o pavaduotojas);
1.3. Alvydas Ge喜tautas;
1.4. Ildefonsas Petkeviとjus;
1 .5. Stasys Jokubauskas;
1.6. Saulius S imkus;
1.7. Dalia Skard之iuvierie;
1.8. Arnas Arlauskas;
1.9. Jolanta Dausiniene;
1.10. Ar面as Urbelis;
1.11. Lina Ba!とiUniene;
1.12. Vincas Metrikis;
1.13. ArUnas Vileikis;
1.14. Saulius Michailovas;
1.15. ZitaLoseva;
1.16. ArtUras Valとiukas
2. T v i r t i n u Visuomenines tarybos prie Telgiq apskrities vyriausiojo policijos komisariato
KeImes rajono policijos komisariato nuostatus (pridedama).
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PAT VIRT広TA
Tel首jU apskrities vyriausiojo policijos
komisariato vir喜ininko
2014 m.spaiiod/ d.
jsakymu Nr. 86-V- JCグ
VISUOMENINtS TARYBOS
PRIE TEL喜II.) APS皿flIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO 畑LM立S
RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI
1.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Visuomenine taryba (toliau - Taryba) prie Tel§iq apskrities vyriausiojo policijos
komisariato (toliau 一 Telgiu aps. VPK) Kelmes rajono policijos komisariato (toliau 一 Kelmes r. PK)
yra visuomenine institucija, sudaroma prie Telgi4 叩s. VPK Kelmes r. PK, priえiurinとio Kelmes
rajono savivaldybes teritorij4.
2. Taryba savo veikioje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
policijos veikiosi statymu, kitais Lietuvos Respublikos jstatymais, Vyriausybes nutarimais, Vidaus
reikalり ministerijos ir Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalU ministerijos
teises aktais, Ke!mes rajono savivaldybes sprendimais, TelgiU aps. VPK darbo reglamentu ir g iais
nuostatais.
3. Taryba dirba visuomeniniais pagrindais. Jos sprendimai yra pat面amojo ir rekomendacinio
pobad之io
4. Tarybos posed乞iams patalpas skiria TelgiU aps. VPK Kelmes r. PK arba KeimとS rajono
savivaldybe.
5. Tarybos sudetl, nuostatusi sakymu tvirtina Telgiり aps. VPK virgininkas.
IL TARYBOS SUD血TIS
6. Tarybos nariais gali buti aktyvus, teigiamai vertinami gyventojU bendruomenes,
visuomeniniU organizacijり， savivaldybiU t町bU n面ai, savivaldybiU administraciju atstovai,
seni血iju atstovai,Z iniasklaidos atstovai, policijos rem司ai, policijos pareig血ai, kit teisesaugos
institucijU atstovai.
7. Tarybos nariais negali buti asmenys, teisti u乏 tyぐinius siw水ius ir labai s山ikius nusikaltimus,
bei asmenys, jtraukti j policijos 7 skaitas
8. Tarybos nariU skaiとius neribptas.
9. Tarybai vadovauja pirmininkas, jam nesant 一 pirmininko pavaduotojas. Jiems negalint
pirmininkauti, Tarybos nariai i言 t町bos nariu posedyje gali igsirinkti kit4 posedえio pirminink
10. Tarybos pirminink4 ir jo du pavaduotojus vieneriems metams igrenka pirmojo t町bos
posed乏io mew tarybos nariai posedyje dalyvaujanとi4 balsり dauguma. Tarybos sprendimu, priimtu
visM t町bos nariU balsq dauguma, tarybos pirmininias it jo pavaduotojai gali buti perrinkti
pasibaigus j4 kadencijai
11.Tarybos sekretoriり skiria tarybos pirmininkas.
III. TARYBOS KOMPETENCIJA
ius klausimus,
12. Taryba sprendZia Kelmes rajono savivaldybes teritorijoje igkylanと
susiiusius SW
12.1. vie5osios tvarkos ir visuomenes saugumo uzi ゆnunu;
12.2. nusikalstamリ veiku ir kitリ teises p吐eidimリ prevenCij a;
12.3. sauQaus eismo prieZi叶a;
12.4. vaiko (iki 16 metU) mokykios lankomumu ir vajico teisiU apsauga;
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12.5. policijos ir bendruomenes bendradabjayjmo gerinimu:
1乙 0. prevencjlos programu renQimu
i.,. iaryoa gali svarstyti ir kitus klausimus, susijusius su bendruomenes reikalais.
IV. TARYBOS POStD乞IU ORGAN!ひVIMO TVARJ(A
114・やyりOs veikl磐fo押乞理 tarybos posedis,
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竺聖rりomeniり，甲l.slyりe月 1警tltucijq, Visuomenjnjり organizaciju atstovai, savivaldゆei priski元U
tcriwr聖ダenlojal ir押！i suinteresuoti asmenys (net町bos nariai).
：ブ・ I 町y叩月 po月euziai yra protokoiuojami・ T町bos posedえio protokolus rago sekretorius, iuc's
pasiraso pirmini皿as ir se眠torius.
. 20. . T町b旦 svarstornais klausimais priima rekomendacjnjo pobud乏jo sprendimus. Jie
りrautci岬1 l p05月興0 protokol4. Sprendimai priimami posedガe dalyvavusiu t町bos nariu dauguma
Jeigu balsai p iskirsto P0 !ygiai, lemia posed之
io pirmininko balsas. Protokoje turi buti"svarjomo
xtausimo esme ir tarybos prlimtas sprendimas
,,. 21 セツbos posdZiり med之iag4 saugo taりbos sekretorjus, kopijos teikiamos Tel§iu aos. VPK
八elmes r. UK virsini吐ui ir K'elmes rajono savivaldybes merui.
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V. !NFORMAVIMO APIE TARYBOS P05血DカUS TVARKA
22・魯ゆ？5 nariai 1 posed乏ius paprastai renkasi kart4 per ketvirti, esant butinumui-d面iau・
乙.,：トleKvieno posedZio pabaigoje paprastai susitariama del kito posed乞io datos ir vietos arba
nusprenaziama, kaci kit4 posed1 sugauks tarybos pirmininkas.
＿ 乙什 iaryりOs sekretorius apie posedj tarybos narius ir kitus suinteresuotus asmenis i nformuoia
reieionu ama kitu prlimtrnu budu.
VI．虹＾US!MU TARYBOS P05血D!AMS PA朗NG!MO IR JU PATE!KjMO
SVARSTYT! TVARKA
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VII. TARYBOSI GALIOJIMAI
27.Taryba turi teisg:
27. I .Tel§iq aps. VPI( Kelmes r. PK virgininko sutikimu kviesti j posed乞ius Telgiり aps. VPK
Kelmes r. PK pareigunus ir k刈eros valstybes tarnautojus, igklausytiju iriformacijas ir nuomones;
27.2. savivaldybes administracijos direktoriaus sutikimu kviesti j t町bos posed乞iUs
savivaldybiり tarnybu, jstaig4 vadovus arjU atstovus;
27.3. kviesti jt町bos posed乞ius vaistybiniり jstai四 ir visuomeniniり organizacijU vadovus ar
jq atsiovus;
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pri。mこ『富』慧ti tarybos sud"tj tarybos pirmininkui ar kitiems ・ariam・ pasi"li・・ 1・ p。・“dyj・
27.5. atsisakyti nagrineti ktausim4 ar teikti siQlymus;
27石． per 乞iniasklaidos priemones informuoti gyventojus apie tarybos veikl4
VIII. TARYBOS NARIU TEIS血S
28. Tarybos nariai turi teisg:
28.1. teises aktU nustatyta tvarka gauti t町bos veiklai reikaIinga infonnacija i9 savivaldvbes
四ministracijos, savivalaybes, valstybiniU jstaigリ ir TelgiU aps. VPK Kelmes r. PK aoie
icnminogenrn早 sirnacij4 savivaJdybりe.
28.2. reikgti nuomon9 ir balsuoti svarstomais klausimais;
28.3. bet kuriuo metu pasitraukti i喜 tarybos, jteikg tarybai ra喜ytinj p鵬ym4.
IX. TARYBOS PIRMININKO IR JO PAVADUOTO四TEIS血SIRPA朗I'30S
29. Tarybos pirmininkas irjo pavaduotojai turi teis早:
29.1. tarybos n面ams pasialius keisti tarybos sudetj;
29.2. turi teises, numatytas VIII skyriuje
30. Tarybos pirmininkas privalo:
30.1.o唱anizuoti tarybos posed之ius irjiems vadovauti;
30.2. pasiragyti t町bos posed乞iU protokolus;
30.3. tarybos posed之io metu nesvarstyti klausimu, jei四 lame dalyvauja m吐iau kain ouse
Iaryoos nむiU.
31. Tarybos pirmininkui del svarbiU prie之asとiu negalint pirmininkauti tarybos posed乞jams. g ia
'U皿Ctj4 aflieka pirmini吐0 pavaduotojams.
X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
32. Taryba sudaroma trejiems metams. Pasibaigus nustatytam laikotarpiui, Tel首iU aps. VPK
KeImes r. PK vi鳶ininkas savo iniciatyva surengia bendruomeniu atsto叫， visuomeniniu
organizacijU, savivaldybes adniinistracijos atsto四 ir kit institueijU atsto四 susirinkim4, k面ame
renkama nauja taryba.
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