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Lietuvos Respublikos vidaus reikalq ministerija (toliau - Ministerija), atstovaujama Ministro
Sauliaus Skvernelio, ir Lietuvos policijos veteranq asociacija (toliau Asociacija), atstovaujama
Asociacijos valdybos pirmininko Vltauto Navicko, toliau kartu ar atskirai vadinami Salimis,
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos istatymais, Vidaus reikalq ministerijos nuostatais, patvirtintais
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vidaus reikalq ministerijos nuostatll patvirtinimo",
bendradarbiavimo sutarti (toliau

-

bei

Asociacijos istatais

sudare

Sia

Sutartis).

I. SUTARTIES TIKSLAS

l.

Saliq bendradarbiavimo akt)./inimas siekiant sklandesnio tamyb4 policijoje ir kitose vidaus

j visuomenei naudingq veiklq. medicininio
reabilitavimo ir sveikatos prieZiDros, stiprinant rySius tarp, policijos, vidaus tamybos veteranq ir
vidaus tamybos istaigq bendruomeniq, skatinant profesines patirties ir Ziniq perteikimq jauniems
pareig[nams, Lietuvos vidaus reikalq statutiniq istaigq (toliau - vidaus reikalq sistemos) ir
visuomenes saugum4 uZtikrinandiq profesijq populiarinim4, teisesaugos tradicijq ir istorijos
puoselejimq uZtikrinant vidaus reikalq sistemos darbuotojq socialines garantijas ir asmenini saugumq
vykdant pavestas uZduotis.
reikalq jstaigose baigusiq asmenq reintegravimo

II. BEI{DRADARBIAVIMO PRIEMONIS
2. Asociacija isipareigoja:
2.1 . skatinti Asociacijos nariq bendradarbiavim4 su centrinemis ir teritorinemis vidaus reikalq
sistemos istaigomis;
2.2. pagal kompetenclE teikti Ministerijai ar jai pavaldZioms istaigoms informacij4 ir siiilymus
klausirnais del tamyb4 policijoje ir kitose vidaus reikalq istaigose baigusiq asmenq reintegravimo i

visuomenei nauding4 veiklq medicininio reabilitavimo ir sveikatos prieZiiiros, taip pat profesinio
orientavimo, pareiglnq mokymo ir profesinio ugdymo klausimais;
2.3. pagal kompetencijE dalyvauti Saliq organizuojamose mokslinese - praktinese
konferencijose, seminaruose, mokymuose, sporto ir kituose renginiuose. propaguoti ir populiarinti
visuomeneje policininko, pasieniedio, ugniagesio profesijas;
2.4. pagal kompetencijq dalyvauti organizuojant ir igyvendinant Salies ir savivaldybiq lygmeniu
saugios
viesojo saugumo pletros programos priemones, nusikaltimq prevencijos projektus
juos
nuo
apsisaugojimo
konsultuojant
gyventojq
teisini
Svietimq,
vykdant
koncepcij4
savivaldybes

ir

nusikalstamq veikq klausimais;
2.5. bendradarbiauti su vidaus reikalq sistemos darbuotojais nustatant, kaupiant
istoring mediiag4 apie Ministerijq jai pavaldiias istaigas ir buvusius darbuotojus.

ir

vieSinant

Ministerija isipareigoja:
3.1. skatinti centrines ir teritorines vidaus reikalq sistemos lstaigas bendradarbiauti
3.

su

Asociacija, jos filialais ir nariais:
kad botq sprendZiamos Asociacijos iSkeltosjos nariq socialinio
sveikatos prieZi[ros ir reabilitacijos klausimai
problemos,
reintegravimo
socialinio
apriipinimo
prieZi[ros
ir kitose kompetentingose istaigose;
pavaldZiose
sveikatos
Ministerijoje irjai
jai
pavaldZiq institucijtl istorijos iSsaugojim4; dallnuauti ir
3.3. organizuoti Ministerijos ir
tarpininkauti renkant, saugant ir pateikiant visuomenei vidaus reikalq sistemos istorinio paveldo
objektusl
3.4. kviesti arba tarpininkauti kviediant Asociacijos narius i Ministerijos arjai pavaldZiq istaigq
organizuojamus renginius, Sventes, sportines varZybasi paditi organizuoti junglines vidaus reikalq
sistemos istaigq veteranq isvykas, rengti stovyklas, uLmegzti santykius su analogiskomis Lietuvos ir

3.i. dalyvauti ir tarpininkauti,

uZsienio Saliq visuomenindmis organizacijomis; tarpininkauja uZtikrinant Asociacijos atstovq
nuvykim4 i minetus renginius;;
3.5. propaguoti ir skatinti remti Asociacijos veiklq sudaryti sqlygas informacijq skelbti
Ministerijos intemetineje svetaineje, skatinti pana5iq veiklq vykdandias asociacijas ir klubus (kuriq
nariais yra buvg ar esantys pareigiinai) vienytis su Asociacija ir taptijos nariais.
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4. Salys !sipareigoja:

4.1. pagal kompetencijq keistis aktualia informacij4 supaZindinti visuomeng

su

nusikalstamumo problemomis, organizuoti diskusijas 2iniasklaidoje, teikti siDlymus kriminogenines
situaciios Salyje gerinimui, teisincs bazes tobulinimui;
4.2. pagal kompetencij4 dalyvauti viena kitos organizuojamuose pasitarimuose;
.{.j. dalyvauti viena kitos organizuojamuose s4skrydZiuose, Sventiniuose ir Svieteji5kuose
renginiuose ar profesiniq Svendiq minejimuose;
4.4. talpinti informacing medLiag4 viena kitos interneto tinklalapiuose, Ieidiniuose,
lankstinukuose ir bro5iiirose.

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS
5. Sutartis isigalioja nuojos pasiraSymo dienos ir yra neterminuota.
6. Sutartis gali buti pakeista ar papildlta tik Saliq ra5ti5ku susitarimu, kuris tampa neatskiriama
Sios Sutarties dalimi.

7. Sutartis gali b8ti nutraukta Saliq susitarimu arba vienos Salies iniciatyva, apie tai raitu
informavus kit4 Sal! ne veliau kaip prie5 30 kalendoriniq dienq.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. Saliq nesutarimai sprendZiami derybq b0du, o nepavykus
istatymq nustat)'ta warka.

susitarti Lietuvos

sudaryta dviem egzemplioriais, turiniiais vienodq juriding
egzemplioriq kiekvienai Saliai.

9. Sutartis

Respublikos

gali6 po

vI. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI
Lietuvos Respublikos vidaus reikalq ministerija
Sventaragio g. 2, LT-01 510 Vilnius

Tel. (8 5) 271 7130, faks. (8 5) 271 8551
El. paitas: bendrasisd@vrm.lt
lstaigos kodas 188601464

Lietuvos policijos veteranq asociacija
Saltoni5kiq g. 19. LT-08105 Vilnius
Tel. (8 5) 271 7902
Asociacijos kodas 302508484
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