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PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR
KONTROLĖS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Plungės rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos (toliaukomisija) veiklos nuostatai reglamentuoja komisijos uždavinius, funkcijas, teises darbo
organizavimą, kitus su komisijos veikla susijusius, klausimus.
2. Komisija sudaroma iš Savivaldybės administracijos tarnautojų, kitų institucijų atstovų.
3. Komisija savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Plungės rajono savivaldybės
tarybos sprendimais, kitais teisės aktais, bei šiais nuostatais.
4. Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo principu,
asmenine komisijos narių atsakomybe už komisijos kompetencijai priskiriamų klausimų svarstymą
ir sprendimų priėmimo nešališkumą.
II. KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
5. Komisijos uždaviniai:
5.1. spręsti strateginius nusikaltimų prevencijos ir kontrolės klausimus Plungės rajono
savivaldybėje;
5.2. formuoti nusikalstamumo prevencijos politiką Plungės rajono savivaldybės teritorijoje;
5.3. vertinti valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų veiklą nusikaltimų prevencijos
ir kontrolės srityse, teikti joms pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo;
5.4. didinti šeimos vaidmenį visuomenėje, kartu ir vaidmenį nusikaltimų prevencijos srityje,
ypač tarp vaikų ir jaunimo;
5.5. skatinti savivaldybės institucijų iniciatyvas, sprendžiant viešojo saugumo užtikrinimo
bei saugios gyvenamosios aplinkos klausimus;
5.6. skleisti saugios kaimynystės idėjas ir skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenes
steigti saugios kaimynystės grupes;
5.7. užtikrinti tinkamą Savivaldybės tarybos patvirtintų nusikaltimų kontrolės ir prevencijos
programų ir priemonių įgyvendinimo administravimą ir jų efektyvumo vertinimą.
6. Komisija, įgyvendindama uždavinius, vykdo šias funkcijas:
6.1. rengia ir teikia Plungės rajono savivaldybės tarybai nusikaltimų prevencijos ir
kontrolės programas ir jos įgyvendinimo planus ir koordinuoja jų vykdymą;
6.2. užtikrina suinteresuotų subjektų dalyvavimą ir bendradarbiavimą dėl plane numatytų
priemonių įgyvendinimo, koordinuoja jų veiklą;
6.3. renka ir analizuoja informaciją, gautą iš savivaldybės ir valstybės institucijų, įstaigų
kitų juridinių ir fizinių asmenų nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės klausimais,
bendradarbiauja su jomis, teikia pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo;
6.4. kartą per pusmetį rengia rajono teisėsaugos institucijų koordinacinius pasitarimus
nusikaltimų prevencijos ir kontrolės klausimais, išklauso teisėsaugos institucijų vadovų apie jų
veiklą nusikaltimų prevencijos ir kontrolės srityje, informaciją apie asmenis, grįžusius iš pataisos
namų, ir jų socialinę integraciją į visuomenę bei prevencinį darbą su linkusiais į nusikalstamumą
vaikais ir jaunuoliais;
6.5. koordinuoja būtinų socialinių paslaugų teikimą asmenims, nukentėjusiems nuo
nusikaltimų.

III. KOMISIJOS TEISĖS
7. Komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:
7.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų,
Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, struktūrinių teritorinių padalinių–seniūnijų ir į
struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų, informaciją, būtiną jos uždaviniams ir
funkcijoms vykdyti;
7.2. kviesti į posėdžius valstybės ir savivaldybės institucijų atstovus;
7.3. teikti valstybės ir savivaldybės institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus, susijusius su jos
uždavinių vykdymu;
7.4. gauti nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės programų priemonių įgyvendinimo
ataskaitas;
7.5. dalyvauti savivaldybės ir respublikiniuose renginiuose, seminaruose nusikaltimų
prevencijos ir kontrolės klausimais.
8. Komisijos nariai privalo:
8.1. dalyvauti komisijos posėdžiuose;
8.2. reikšti pasiūlymus ir pastabas dėl svarstomo klausimo ir dėl komisijos protokolinių
sprendimų įgyvendinimo;
8.3. neviešinti su nusikalstamumu susijusios konfidencialios informacijos.
IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
9. Pagrindinė komisijos darbo forma – posėdžiai. Posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne
rečiau kaip kartą per ketvirtį. Komisiją sudaro komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas,
nariai ir komisijos sekretorius, kuris nėra komisijos narys.
10. Komisijai vadovauja komisijos pirmininkas, o kai jo nėra, - pirmininko pavaduotojas.
11. Komisijos pirmininkas:
11.1. organizuoja komisijos darbą (šaukia komisijos posėdžius, tvirtina jų vietą, laiką,
darbotvarkę ir jiems pirmininkauja), atsako už komisijai pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
11.2. duoda pavedimus kitiems komisijos nariams;
11.3. pasirašo komisijos posėdžių protokolus, kitus būtinus dokumentus, susijusius su
komisijos veikla.
12. Komisijos sekretorius:
12.1. rengia posėdžiui skirtus dokumentus, sudaro darbotvarkės projektą;
12.2. prieš 3 darbo dienas iki komisijos posėdžio elektroniniu paštu arba telefonu praneša
komisijos nariams ir kitiems suinteresuotiems asmenims apie rengiamą posėdį;
12.3. per 3 darbo dienas surašo posėdžių protokolus;
12.4. atlieka kitus komisijos pirmininko pavedimus.
13. Komisijos posėdžių protokolus pasirašo komisijos pirmininkas (jo nesant - komisijos
pirmininko pavaduotojas) ir sekretorius.
14. Komisijos posėdis įvyksta, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė komisijos narių.
Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma atviru
balsavimu. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.
15. Jeigu dėl komisijos sprendimo komisijos narys (nariai) pareiškia atskirąją nuomonę, ji
įrašoma į protokolą.
16. Dalyvauti komisijos posėdžiuose patariamojo balso teise gali būti kviečiami kitų
suinteresuotų institucijų, įstaigų, įmonių, visuomeninių organizacijų, kitų Savivaldybės tarybos
sudarytų komisijų atstovai.
17. Komisija iš komisijos narių gali sudaryti darbo grupes konkretiems klausimams spręsti.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Komisijos pirmininkas kartą per metus informuoja Savivaldybės tarybą apie komisijos
veiklą.
19. Spręsdami klausimus, susijusius su nusikaltimų prevencija ir kontrole, komisijos nariai
privalo laikytis konfidencialumo, bendrųjų etikos normų reikalavimų.
20. Informaciją apie komisijos veiklą, sprendimus žiniasklaidai teikia komisijos
pirmininkas arba jo įgaliotas komisijos narys.
21. Komisijos veiklos dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo ir kitų
teisės aktų nustatyta tvarka.

