Įgyvendindamos 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per
sieną programos projektą “Viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugų prieinamumo ir
kokybės didinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio teritorijoje” (Safe Borderlands) (LLI302) šešios Latvijos ir Lietuvos pasienio savivaldybės (Aknystės, Tėrvetės,
Vecumniekų, Biržų, Joniškio ir Rokiškio) pasirašė tris dvipuses bendradarbiavimo
sutartis, numatančias glaudesnį savivaldybių bendradarbiavimą užtikrinant efektyvų ir
kokybišką viešosios tvarkos paslaugų teikimą pasienio regionuose.

Veiklos
Atstovų delegavimas. Po dvipusių bendradarbiavimo sutarčių pasirašymo,
kiekviena savivaldybė deleguoja bent vieną atstovą į Savivaldybių viešojo saugumo
komisiją (SVSK) ir oficialiai raštu apie paskirtą asmenį informuoja Žiemgalos
planavimo regioną. Informaciją apie skiriamą asmenį turi sudaryti bent: asmens
vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas, telefono numeris.
Po to, kai bendradarbiaujančios savivaldybės paskiria savo atstovus į SVSK,
Žiemgalos planavimo regionas susisiekia su kiekvienu deleguotuoju asmeniu ir
suderina pirmojo SVSK susitikimo datą ir vietą. Laikas ir vieta yra diskusijų objektas
ir priklauso nuo konkrečios situacijos.
Pirmasis atstovų susitikimas. Pirmojo susitikimo metu svarbiausiais klausimas
bus Savivaldybių viešojo saugumo komisijos (SVSK) kūrimas. Planuojama, kad
pirmojo atstovų susitikimo metu bus imtasi šių veiksmų:
1. Atstovai susitars dėl galimų bendradarbiavimo veiksmų užtikrinant efektyvų ir
kokybišką viešosios tvarkos paslaugų teikimą, pvz. bendras patruliavimas, patirties
mainai, tarpusavio pagalba iškilus ekstremaliai situacijai ir/ar įvykiui ir pan.
2. Atstovai susitars dėl bendrų SVSK veiklos nuostatų parengimo. Nuostatai turi
apibrėžti bent:
- SVSK pareigų ir atsakomybių sritis;
- Atstovavimą (atstovai, naujų atstovų skyrimas, išbraukimas iš atstovų sąrašo ir
pan.);
- Bendradarbiavimo veiksmus viešojo saugumo užtikrinimo srityje;
- SVSK darbo organizavimo ir kontrolės principus.
3. Atstovai nustatys SVSK veiklos nuostatų parengimo terminą. Kitas SVSK
susitikimas organizuojamas pagal patvirtintus SVSK veiklos nuostatus.
4. Antrasis atstovų susitikimas ir oficialus SVSK įsteigimas. Iki antrojo atstovų
susitikimo, bendradarbiaujančios savivaldybės parengia SVSK veiklos nuostatus,
paskirti atstovai juos suderina, patvirtina ir taip oficialiai įsteigiama SVSK. Antrojo
susitikimo metu išgryninama SVSK struktūra, apibrėžiami tolesni bendri savivaldybių
veiksmai ir susitariama dėl kito susitikimo.

2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos
projektą LLI-302 “Viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugų prieinamumo ir kokybės
didinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio teritorijoje” (Safe Borderlands) Biržų rajono
savivaldybė įgyvendino kartu su partneriais iš Latvijos ir Lietuvos. Projekto trukmė –
29 mėnesiai nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. Bendras projekto
biudžetas – 543 262,45 EUR (įskaitant ERPF bendrafinansavimą 461 773,08 EUR).
Biržų rajono savivaldybei tenkanti projekto biudžeto dalis - 131 641,48 EUR (įskaitant
ERPF bendrafinansavimą 111 895,25 EUR).

Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios
informacijos turinį atsako Biržų rajono savivaldybės administracija. Jokiomis
aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.
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