SAUGIOS SAVIVALDYBĖS KONCEPCIJOS, PATVIRTINTOS VYRIAUSYBĖS 2011 M.
VASARIO 17 D. NUTARIMU NR. 184 „DĖL SAUGIOS SAVIVALDYBĖS KONCEPCIJOS
PATVIRTINIMO“, ĮGYVENDINIMO 2015 METAIS ATASKAITA
1. Ar savivaldybės administracijoje buvo įsteigtas atskiras padalinys (departamentas, skyrius,
poskyris) ar pareigybė, atsakantys už gyventojų saugumo stiprinimo veiklos organizavimą
savivaldybėje, arba šios funkcijos buvo pavestos jau įsteigtam savivaldybės administracijos padaliniui
(toliau – atsakingas subjektas)? Jei taip, nurodykite įsteigto padalinio ar pareigybės arba atsakingo
subjekto pavadinimą, jų įsteigimo datą arba funkcijų, susijusių su gyventojų saugumo stiprinimo
veiklos organizavimu, pavedimo atsakingam subjektui datą pagal žemiau nurodytą lentelę:
Savivaldybės įsteigto
(-os) administracijos
padalinio ar pareigybės,
atsakingo (-os) už
gyventojų saugumo
stiprinimo veiklos
organizavimą
savivaldybėje, arba
atsakingo subjekto
pavadinimas

Padalinio ar
pareigybės įsteigimo
arba funkcijų,
susijusių su
gyventojų saugumo
stiprinimo veiklos
organizavimu,
pavedimo
atsakingam
subjektui data*

Ar atsakingam
subjektui yra
pavestas ir
nusikaltimų
prevencijos
koordinavimas?
(Taip / ne)

Trumpas padalinio
arba pareigybės veiklos
aprašymas

* nurodykite ir tuo atveju, kai padalinys ar pareigybė buvo įsteigta, ar funkcijos, susijusios su gyventojų saugumo
stiprinimo veiklos organizavimu, buvo pavestos atsakingam subjektui anksčiau nei 2015 m.

2. Ar savivaldybėje buvo įsteigta kolegiali institucija (komisija, taryba ir pan.), į kurios sudėtį įeitų
savivaldybės administracijos ir suinteresuotų subjektų atstovai (t. y. sudarytas partnerystės
mechanizmas atsakingo subjekto bendradarbiavimui su suinteresuotais subjektais tam tikrose
gyventojų saugumo srityse)? Jei taip, nurodykite įsteigtos kolegialios institucijos pavadinimą,
įsteigimo datą ir šios kolegialios institucijos sudėtį pagal žemiau nurodytą lentelę:
Savivaldybės įsteigtos
kolegialios nusikaltimų
prevencijos ir kontrolės
institucijos pavadinimas

Kolegialios institucijos
įsteigimo data*

Kolegialios institucijos sudėtis
(savivaldybė, suinteresuoti
subjektai) ir trumpas jos veiklos
aprašymas

* nurodykite ir tuo atveju, kai kolegiali institucija buvo įsteigta anksčiau nei 2015 m.
3. Nurodykite, kaip Jūsų savivaldybėje 2015 m. buvo įgyvendinama Saugios savivaldybės koncepcijos
priemonė „Nustatyti gyventojų saugumo stiprinimo tikslus savivaldybių strateginio planavimo
dokumentuose ir parengti programas ir (ar) priemonių planus šiems tikslams įgyvendinti, numatyti už
jų vykdymą atsakingus subjektus, reikiamą finansavimą, priemonių įvykdymo terminus ir planuojamus
pasiekti rezultatus; užtikrinti programų ir (ar) priemonių planų kompleksiškumą; plėtoti socialinių
partnerių bendradarbiavimą, į priemonių vykdymą įtraukiant bendruomenių, privataus sektoriaus
iniciatyvas“. Prašome pateikti informaciją pagal žemiau nurodytą lentelę:
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Programų ir
(ar)
priemonių
planų šiems
tikslams
įgyvendinti
pavadinimas
ir tikslas*

Programų
ir (ar)
priemonių
planų
vykdytojai

Programai
ir (ar)
projektui
skirtos
lėšos, Lt

Programų ir
(ar)
priemonių
įvykdymo
terminai
(laikotarpis)

Programose ir
(ar) priemonėse
dalyvaujantys
suinteresuoti
subjektai,
socialiniai
partneriai

Savivaldybės
parengtos ir
finansuotos
programos
(projektai),
skirtos
nusikalstamų
veikų, daromų
viešosiose
vietose,
prevencijai
(viešajai
tvarkai,
gyventojų
saugumui
užtikrinti)
Savivaldybės
finansuotos
kitos
prevencinės
programos
(projektai)
(pvz., vaikų
užimtumo,
socializacijos,
vasaros poilsio
programos,
alkoholizmo,
narkomanijos
prevencijos,
saugios
gyvensenos
programos ir
pan.)
* nurodykite ir tuo atveju, kai programa ir (ar) priemonė yra tęstinė ir jos įgyvendinimas prasidėjo anksčiau nei 2015 m.
4. Nurodykite, kaip Jūsų savivaldybėje 2015 m. buvo įgyvendinama Saugios savivaldybės koncepcijos
priemonė „Periodiškai įvairiomis formomis informuoti gyventojus apie saugumo būklę savivaldybėje
ir galimybes dalyvauti gyventojų saugumo stiprinimo veikloje, savivaldybės vykdomas gyventojų
saugumo užtikrinimo ir nusikalstamumo prevencijos priemones“. Prašome pateikti informaciją apie
gyventojų informavimo savivaldybėje būdus ir formas, jei įmanoma, tokio informavimo dažnį
ataskaitiniu laikotarpiu.
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5. Nurodykite, kaip Jūsų savivaldybėje 2015 m. buvo įgyvendinama Saugios savivaldybės koncepcijos
priemonė „Organizuoti gyventojų savisaugos iniciatyvas, plėtoti gyvenamųjų vietovių bendruomenių
atstovų savanorišką veiklą, susijusią su gyventojų saugumo stiprinimu“. Prašome pateikti informaciją
pagal žemiau nurodytą lentelę, įrašant savivaldybės, bet ne policijos vykdytas priemones:
Gyventojų savisaugos
organizavimo formos
savivaldybėje
Saugios kaimynystės grupių
kūrimasis savivaldybėje

Susitikimai su miesto (kaimo)
bendruomenėmis, seniūnais, kaimo
bendruomenių, nevyriausybinių
organizacijų atstovais nusikalstamų
veikų ir viešosios tvarkos
užtikrinimo jų gyvenamojoje
aplinkoje klausimais
Savivaldybės ir policijos
bendradarbiavimo forma

Kartu su policija organizuotos
bendros viešosios tvarkos
užtikrinimo programos, planai ir
priemonės
Savivaldybės teritorijoje atokiuose
vienkiemiuose gyvenančių vienišų
žmonių lankymas

Papildoma informacija
[Kiek saugios kaimynystės
grupių iš viso veikia
savivaldybėje? Kiek jų buvo
įkurta 2015 m.?]

Iniciatoriai, atsakingi
vykdytojai, kiti dalyvavę
asmenys
[Kiek iš 2015 m. įkurtų
saugios kaimynystės grupių
buvo įkurtos savivaldybės
iniciatyva ir kiek – kitų
suinteresuotų subjektų?]

[Kiek buvo organizuota tokių
susitikimų 2015 m. savivaldybės
iniciatyva? Jei taip, kokiomis
temomis?]

[Aprašykite, kokiu principu
savivaldybėje pasiskirstoma
funkcijomis tarp policijos ir
savivaldybės institucijų. Ar buvo
sudaryti bendradarbiavimo
susitarimai ar rengti bendri
planai? Jei taip, kokie ir kada?]
[Kiek organizuota tokių bendrų
priemonių 2015 m.?]

[Jei yra, bendradarbiavimo
tikslas (tikslinė grupė)]

[Ar buvo organizuotos tokio
pobūdžio priemonės 2015 m.
savivaldybės iniciatyva? Jei taip,
kaip dažnai?]
Organizuoti seminarai, mokymai ar [Kiek buvo organizuota tokio
panašaus pobūdžio susitikimai
pobūdžio susitikimų 2015 m.?
savivaldybės darbuotojams
Kokia tema?]
bendruomenės savanoriškos
veiklos skatinimo, gyventojų
saugumo stiprinimo klausimais
Kitos savisaugos organizavimo
formos savivaldybėje
6. Jei savivaldybėje 2015 m. buvo įgyvendintos kitos priemonės, skirtos gyventojų saugumui stiprinti,
prašome jas nurodyti.
7. Nurodykite, kaip Jūsų savivaldybėje 2015 m. buvo įgyvendinama Saugios savivaldybės koncepcijos
priemonė „Vertinti gyventojų saugumo būklę bei poreikius savivaldybėje atliekant atitinkamas
gyventojų apklausas, vertinti savivaldybės ir jos gyvenamųjų vietovių demografines, ekonomines,
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kriminogenines, civilinės saugos, visuomenės sveikatos, švietimo charakteristikas, gyvenamųjų
vietovių plėtrą vertinti gyventojų saugumo stiprinimo požiūriu, inicijuoti, planuoti, koordinuoti ir
derinti gyventojų saugumo būklės vertinimą su savivaldybės veiklos prioritetais“. Prašome pateikti
informaciją apie savivaldybėje atliktas apklausas, tyrimus, analizes, stebėsenas pagal žemiau nurodytą
lentelę:
Gyventojų saugumo būklės savivaldybėje
vertinimo formos

Vykdytojai

