LIETUVOS KELIŲ POLICIJOS TARNYBOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS

DĖL GYVENTOJŲ PRANEŠIMŲ, GAUTŲ LIETUVOS KELIŲ POLICIJOS TARNYBOS
PASITIKĖJIMO TELEFONU, REGISTRAVIMO IR NAGRINĖJIMO TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO

2010 m. rugpjūčio t d. Nr. 39-v-gt(
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu
Nr. V-401 "Dėl Gyventojų pranešimų, gautų Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
pasitikėjimo telefonu, registravimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo" bei siekdamas aktyviau

bendradarbiauti su Lietuvos gyventojais ir pagerinti policijos darbą, operatyviai išaiškinti teisės
pažeidimus ir Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos pareigūnų tarnybinius nusižengimus
registruojant ir nagrinėjant gyventojų pranešimus, gautus pasitikėjimo telefonu:
LTvirtinu:

1.1. Gyventojų pranešimų, gautų Lietuvos kelių policijos tarnybos pasitikėjimo telefonu,
registravimo ir nagrinėjimo taisykles (pridedama);

1.2. Lietuvos kelių policijos tarnybos (toliau - Tarnyba) pasitikėjimo telefono numerį (8 - 5)
2719428.

2. Į par e i g o ju: Tarnybos įgaliotas pareigūnes (Lina Vaitkutė, Janina Kunejienė), esančiu

pasitikėjimo telefonu, gaunamus pranešimus priimti, registruoti ir perduoti Tarnybos vadovybei.
3. S k e 1 b i u įsakymą Tarnybos interneto svetainėje.
4. Pri p a ž įst u netekusiu galios Lietuvos eismo priežiūros tarnybos viršininko 2006 m.
sausio 20 d. įsakymą Nr. 39-V-II "Dėl Gyventojų pranešimų, gautų Lietuvos eismo priežiūros
tarnybos pasitikėjimo telefonu, registravimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo".

Viršininko pavaduotojas

Aleksandras Samulevičius

PATVIRTINTA

Lietuvos keliq policijos tarnybos virsininko

2010 m. rugpjuCiolfd. isakymu Nr. 39-V-g4
GYVENTOJV PRANESIMV, GAUTV LIETUVOS KELIV POLICIJOS TARNYBOS
PASITIKEJIMO TELEFONU, REGISTRAVIMO IR NAGRINEJIMO TAISYKLES

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gyventojq pranesimq, gautq Lietuvos keliq policijos tarnybos (toliau - Tarnyba)

pasitikejimo telefonu, registravimo ir nagrinejimo taisykles nustato gyventojq pareiskimq, skundq,

pasiiilymq ir kitq pranesimq (toliau - pranesimai), gautq Tarnybos pasitikejimo telefonu (toliau 
pasitikejimo telefonas), registravimo ir nagrinejimo tvark.
2. Tarnybos pareigiinai Tarnybos virsininko ar jo igalioto pareigiino pavedimu privalo per
sioje instrukcijoje nurodyt laik patikrinti ir isnagrineti jiems pateikt pasitikejimo telefonu gaut

informacij.
3. Taisyklese vartojama svoka:
Neatideliotinai tikrintina informacija - tai informacija apie pranesimo metu daromus ar

neseniai iki pranesimo padarytus teisetvarkos paieidimus, policijos pareigiinq ir tarnautojq
drausmes paieidimus ir kita panasaus pobudzio informacija, kurios nedelsiant nepatikrinus

netenkama galimybes arba labai sumaieja tikimybe isaiskinti teisetvarkos ar drausmes paieidim.

11. PRANESIMV PRIEMIMAS IR REGISTRAVIMAS
4. Pasitikejimo telefonas yra Tarnyboje. 1 pasitikejimo telefono skambuCius atsiliepia
Tarnybos igalioti pareigiinai arba autoatsakiklis.
5. Tarnybos igalioti pareigunai privalo:
5.1. atidziai isklausyti pranesej arba autoatsakiklyje palikt zinuty;

5.2. bendraudamas su praneseju rekomenduoti jam prisistatyti Gei pranesejas pats to
nepadaro);

5.3. uzpildyti pasitikejimo telefonu gautq pranesimq registracijos kortely (priedas) arba

analogiskus laukus turinCi kompiuteriny pasitikejimo telefonu gautq pranesimq registracijos
kortely (kompiuterine pasitikejimo telefonu gautq pranesimq registracijos kortele atspausdinama)
bei nedelsdamas (arba pirm darbo dien po pranesimo gavimo, jei pranesimas gautas poilsio ar
sventes dien) pateikti Tarnybos virsininkui arba jo igaliotam pareigiinui. Registruojami tik tie
pranesimai, kuriuose keliami klausimai priklauso Tarnybos kompetencijai. Visais kitais atvejais
pranesejui paaiskinama, kur reiketq kreiptis;
5.4. gavus svarbi informacij nedelsiant perduoti Tarnybos virsininkui arba jo igaliotam
pareigfu1ui ir jq sprendimu telefonu informuoti Policijos departamento prie Vidaus reikalq

ministerijos Policijos informacijos valdybos Operatyvaus valdymo skyriaus pareigiinus;
5.5. atsakyti pranesejui is karto, jeigu pranesime minimq aplinkybiq nereikia patikrinti ar
patikslinti.

111. PRANESIMV NAGRINEJIMAS
6. Tarnybos virsininkas arba jo igaliotas pareigiinas, susipaiinys su pasitikejimo telefonu
gautu

pranesimu,

uZregistruotu

registracijos

korteleje,

uzpildo

dalis

"Rezoliucija"

bei
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"Rezoliucijos autorius" ir ne véliau kaip kit'l darbo dien'l perduoda isdéstyt'l informacij'l patikrinti
Tamybos

susipaiinti,

padaliniams

taciau

arba

konkreCiam

Tamybos

virsininkas

pareigÜllui.

arba jo

Anoniminiai

igaliotas

pranesimai

pareigünas,

perduodami

ivertinys

pateiktos

informacijos turin!, gali pavesti informacij'l patikrinti.
7. Tamybos virsininkas ar jo igaliotas pareigünas, organizuodami pasitikéjimo telefonu

gauto pranesimo, uzregistruoto registracijos kortelëje, tikrinim'l ir nagrinéjim'l, prival0 uztikrinti,
kad praneséjo anketiniai ar kiti duomenys, galintys atskleisti praneséjo asmens tapatyby, nebütq
viesinami.

8.

Tamybos

virsininkas

ar jo

igaliotas

pareigünas,

isnagrinéjys

pranesim'l,

priima

sprendim'l ir ne véliau kaip per 30 dienq nuo pranesimo gavimo Tamyboje, apie priimtus
sprendimus informuoja pranesëj'l.

9.

Tamybos virsininkas

arba jo

igaliotas pareigünas,

gavy

is

Tamybos

pareigüno

pasitikëjimo telefonu gaut'l neatidéliotinai tikrintin'l informacij'l, nedelsdami apie tai prival0
informuoti atsaking'l asmeni, 0 jei nedelsiant tai padaryti néra galimybés, patys turi organizuoti

tokios informacijos patikrinim'l.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.

Informacija apie uzregistruotus pranesimus, jq nagrinëjimo

eig'l bei

rezu1tatus

kaupiama Tamybos rastinéje pasitikéjimo telefonu gautos informacijos duomenq bazéje ir zumale.

11.

Tamybos

Veiklos

organizavimo

skyrius

analizuoja

ir

apibendrina

pranesimq

nagrinéjimo rezultatus, kas pusy metq teikiajq apzvalg'l Tamybos vadovybei.
12. Pasitikéjimo telefonu gautq pranesimq registracijos kortelés saugomos Tamybos
rastinéje vienerius metus.
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LIETUVOS КELIV POLICIJOS ТАМУВА

PASITIкEJIMO TELEFONU GAUTV PRANESIMV REGISTRACIJOS KORTELE
(pirmoji korteles риѕе)
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1. Vardas, pavarde

_

Adresas, tel.

_

2. Anonimas (pabraukti)

Pranesimo turinys

(antroj i korteles риѕе)

Sprendimas:

1. Atsakyta is karto

(pabraukti)

2. Nedelsiant pranesta

_
_

(perduota pranesimo kopija)

_

(policijos istaiga, padalinys, pareigl1no vardas, pavarde)
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