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,,SAUGIĄ APLINKĄ KURKIME KARTU“ TELŠIŲ APSKRITYJE
PREVENCINöS DARBO GRUPöS
NUOSTATAI

I. Bendrosios nuostatos
1. ,,Saugią aplinką kurkime kartu“ bendruomen÷s (seniūnijos) prevencin÷ darbo grup÷
(toliau – Grup÷) dirba visuomeniniais pagrindais. Grup÷s nutarimai yra patariamojo bei
rekomendacinio pobūdžio.
2. Grup÷ sudaroma iš bendruomenei (seniūnijai) priskirtose gyvenamosiose vietov÷se
išrinktų bendruomenių, įstaigų, organizacijų bei kitų institucijų atstovų bei teritoriją
aptarnaujančių policijos pareigūnų – apylink÷s inspektorių.
3. Sprendimas d÷l Grup÷s sudarymo priimamas, jei bendruomen÷s atstovų susirinkime
dalyvauja ne mažiau kaip 5 bendruomen÷s atstovai ir ne mažiau kaip 5 bendruomen÷s atstovai
sutinka būti Grup÷s nariais. Sprendimas įforminamas protokolu, kuriame savo sutikimą būti
Grup÷s nariais parašais patvirtina bendruomen÷s atstovai.
4. Grup÷ laikoma sudaryta nuo sprendimo pri÷mimo dienos. Telšių rajone įkurtos
Grup÷s protokolo kopija perduodama Telšių aps. VPK VTS Prevencijos poskyriui, o kituose
apskrities rajonuose – teritoriją aptarnaujančio policijos komisariato atitinkamam prevencijos
padaliniui.
5. Bendruomen÷s atstovai, teigiamai vertinami gyventojų ir nesantys Grup÷s nariais,
gali jais tapti bet kuriuo metu, įteikę Grupei rašytinį prašymą ir nariams sutikus. Grup÷s narių
skaičius neribojamas. Grup÷s narys bet kuriuo metu gali pasitraukti iš veiklos, įteikęs rašytinį
prašymą.
6. Grup÷s veikla pasibaigia, jei joje lieka mažiau kaip 5 nariai.
II. Prevencin÷s darbo grup÷s kompetencija
7. Grup÷ svarsto klausimus, rūpimus bendruomenei (seniūnija) ir susijusius su:
7.1viešosios tvarkos ir visuomen÷s saugumo užtikrinimu;
7.2.nusikalstamų veikų ir kitų teis÷s pažeidimų prevencija;
7.3.saugaus eismo priežiūra;
7.4.viešųjų paslaugų teikimu seniūnijos gyventojams;
7.5.nepilnamečių nusikalstamumu ir vaikų teisių apsauga;
7.6.seniūnijos bei jos teritorijoje esančių įstaigų ir organizacijų veikla.
8. Grup÷ gali svarstyti ir kitus klausimus, susijusius su vietos bendruomen÷je
esančiomis problemomis teis÷tvarkos srityje.
III. Prevencin÷s darbo grup÷s nariai
9. Aktyviai dalyvauja Grup÷s pos÷džiuose, teikia pasiūlymus ir pastabas svarstomais
klausimais.

10. Teikia pasiūlymus ir rekomendacijas d÷l sekančio Grup÷s pos÷džio darbotvark÷s.
Dalyvauja ruošiant medžiagą pos÷džiams.
11. Teikia pasiūlymus d÷l Grupių sudarymo atskiriems klausimams nagrin÷ti.
12. Vykdo kitas Grup÷s jiems suteiktas teises ir pareigas.
IV.

Prevencin÷s darbo grup÷s veiklos formos

13. Prevencin÷s darbo grup÷s veiklos forma yra pos÷dis.
14. Grup÷s pos÷džiams patalpas skiria bendruomen÷ ar seniūnija.
15. Pirmajame Grup÷s pos÷dyje nariai 1 metų laikotarpiui išsirenka Grup÷s pirmininką
narių balsų dauguma.
15. Grup÷s veiklą organizuoja Grup÷s pirmininkas ir bendruomen÷s (seniūnijos) teritoriją
aptarnaujantis apylink÷s inspektorius. Apylink÷s inspektorius organizuoja informavimą apie
šaukiamus prevencin÷s darbo grup÷s pos÷džius, nagrin÷jamus klausimus, pos÷džių organizavimo ir
kitų procedūrinių veiksmų atlikimo tvarką.
16. Grup÷s nariai į pos÷džius renkasi iškilus klausimams, susidarius ypatingai situacijai,
bet nerečiau kaip kartą per ketvirtį. Kiekvieno pos÷džio pabaigoje paprastai susitariama d÷l kito
pos÷džio datos, vietos ir preliminarios jo darbotvark÷s arba pos÷dyje nusprendžiama, kad kitą pos÷dį
organizuos (sušauks) Grup÷s pirmininkas arba apylink÷s inspektorius.
17. Pos÷džiams pirmininkauja Grup÷s pirmininkas (arba apylink÷s inspektorius). Jiems
negalint pirmininkauti, grup÷s nariai iš prevencin÷s darbo grup÷s narių pos÷dyje gali išsirinkti ir kitą
pos÷džio pirmininką.
18. Pos÷džiai yra protokoluojami. Pos÷džio protokolus rašo pos÷dyje išrinktas
sekretorius, o pos÷džio protokolus pasirašo pos÷džio pirmininkas ir sekretorius.
19. Pos÷dis yra teis÷tas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pus÷ narių.
20. Į ataskaitinius pos÷džius kviečiami Telšių aps. VPK arba PK atstovai bei vietos
bendruomen÷s nariai bei kiti suinteresuoti asmenys. Grup÷s pos÷dyje gali dalyvauti ir pateikti turimą
informaciją bendruomenių, įmonių, įstaigų, visuomeninių organizacijų atstovai, seniūnijos gyventojai
bei kiti suinteresuoti asmenys. Jie visi neturi balsavimo teis÷s ir jiems rūpimais klausimais gali
pasisakyti pos÷džio pirmininkui leidus.
21. Grup÷ svarstomais klausimais priima rekomendacinio pobūdžio sprendimus, kurie
įrašomi į susirinkimo protokolą. Sprendimai priimami pos÷dyje dalyvavusių narių balsų dauguma.
Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pos÷džio pirmininko balsas. Protokole turi būti įrašyta
svarstomo klausimo esm÷ ir priimtas sprendimas. Protokolai yra eil÷s tvarka numeruojami, ir jų
kopijos įteikiamos Telšių aps. VPK ar PK. Grup÷s pos÷džių medžiagas saugo apylink÷s inspektorius.
22. Atskiriems klausimams nagrin÷ti Grup÷ gali sudaryti komitetus arba Grupes, į
kuriuos gali pakviesti ir kitus seniūnijos teritorijos gyventojus bei suinteresuotus asmenis (ne
prevencin÷s darbo grup÷s narius).
V. Baigiamosios nuostatos
21. Grup÷s priimtais sprendimais bendruomen÷s atstovai supažindina atstovaujamos
bendruomen÷s gyventojus, paskelbdami priimtus sprendimus bendruomen÷s sueigose ar kitais būdais.
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