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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr.
60-1945; 2006, Nr. 77-2975), Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir

savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008), Lietuvos

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22

804), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 "Dėl Asmenų

prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose

viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr. 94-3779), Lietuvos

policijos generalinis komisaro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 5-V- 658 "Dėl Lietuvos policijos

generalinio komisaro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 5-V-218 "Dėl Asmenų aptarnavimo

Policijos departamente prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos taisyklių patvirtinimo"

pakeitimo" 3.4 punktu:

1. T v i r tin u Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Lietuvos kelių policijos tarnyboje

taisykles (pridedama).

2. S k i riu atsakingus už piliečių ir kitų asmenų aptarnavimą Lietuvos kelių policijos

tarnyboje (toliau - Tarnyboje) atstovus:

2.1. Tarnybos raštinės specialistę;

2.2. pagal kompetenciją Tarnybos viršininko pavaduotoją, Administracinės veiklos skyriaus

viršininką, Veiklos organizavimo skyriaus viršininką.

3. Į par ei g o ju:

3.1. Tarnybos Veiklos organizavimo skyrių (O. Žilinskė) Tarnybos fojė tvarkyti stendą ir

rodyklę apie Tarnybos padalinius, jų vadovus (pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris);

3.2. Tarnybos Veiklos organizavimo skyrių (O. Kulvietis) paskelbti ir tvarkyti Tarnybos

interneto svetainėje informaciją apie Tarnybos atstovus, atsakingus už asmenų aptarnavimą: adresus,

telefonų bei faksų numerius ir priėmimo valandas.

4. S k e I b i u šį įsakymą Tarnybos interneto svetainėje.

5. Pri p a ž įst u netekusiu galios Lietuvos eismo priežiūros tarnybos viršininko 2007 m.

spalio 19 d. įsakymą Nr. 39-V-121 "Dėl Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos viršininko

2006 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 39-V-12 "Dėl Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Lietuvos

policijos eismo priežiūros tarnyboje pakeitimo".

Viršininko pavaduotojas Aleksandras Samulevičius
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PATVIRTINTA

Lietuvos ke1iq policijos tamybos virsininko

2010 m. rugpjiicio.tod. isakymu Nr. 39-V-Q6

ASMENlj APTARNAVIMO LIETUVOS KELIlj POLICIJOS TARNYBOJE TAISYKLES

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmenq aptamavimo Lietuvos keliq policijos tamyboje taisykles (toliau - Taisykles)

reglamentuoja asmenq aptamavim� Lietuvos ke1iq policijos tamyboje (toliau - Tamyba).

2. Siose Taisyklese vartojamos s�vokos:
2.1. Asmenq aptarnavimas - veikla, apimanti asmenq aptamavim� jiems atvykus i

Tamyb�, informacijos teikim� telefonu, pranesimq, skundq (toliau - skundai) ir prasymq, gautq

tiesiai is asmenq ar atsiqstq pastu ir kitomis susizinojimo priemonemis, priemim�, iregistravim� ir

nagrinejim�, priimtq sprendimq iforminim� ir perdavim� asmenims.

2.2. Asmuo - fizinis asmuo ar fiziniq asmenq grupe, juridinis asmuo ar kitas subjektas,

neturintis juridinio asmens teisiq.

2.3. Prasymas - asmens kreipimasis rastu ar zodziu i Tamyb�, nesusijys su asmens teisiq

ar teisetq interesq paZeidimu, prasant priimti individualq administracini akt�, isduoti dokumen�,

patvirtinanti tam tikr� juridini fakt�, ar atlikti kitus administracinius veiksmus; iSdestant asmens

nor�, pageidavim�, nuostat� tam tikru klausimu; pranesant apie Tamybos veiklos triikumus,

valstybes tamautojq ar darbuotojq piktnaudziavim� ar neteisetus veiksmus, kurie susijy su valstybes

ar daugelio zmoniq, 0 ne konkretaus asmens, interesq ir teisiq paZeidimu; pateikiant pasiiilymus k�

nors pagerinti viesojo administravimo, viesqjq paslaugq teikimo ar kitose srityse; atkreipiant demesi

i tam tikr� padeti ir siiilant k� nors tobulinti, pakeisti, nuveikti ar susilaikyti nuo veiklos.

2.4. Skundas - kreipimasis rastu i Tarnyb�, kuriame nurodoma, kad yra paZeistos asmens

teises ar teiseti interesai, ir prasoma juos apginti.

2.5. Pranesimas - kreipimasis rastu i Tamyb�, kuriame nurodoma, kad yra paZeistos kito

asmens teises ar teiseti interesai, ir prasoma juos apginti.

2.6. Ypatingi asmens duomenys - duomenys, susijy su fizinio asmens rasine ar etnine

kilme, politiniais, re1iginiais, filosofiniais ar kitais isitikinimais, naryste profesinese s'l,jungose,

sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistum�.

3. Tamybos valstybes tamautojai ir kiti darbuotojai, teikdami asmenims informacij�

te1efonu, nagrinedami jq skundus, prasymus, privalo vadovautis pagarbos Zmogaus teisems,

teisingumo, s�iningumo ir protingumo, taip pat Lietuvos Respublikos viesojo administravimo

istatyme itvirtintais istatymo virsenybes, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudziavimo valdzia,

efektyvumo, subsidiarumo, "vieno langelio" ir tamybinio bendradarbiavimo principais.

4. Tamyboje nagrinejami tokie rasytiniai prasymai ir skundai, kurie tvarkingi ir iskaitomi,

asmens pasiraSyti, parasyti valstybine (lietuviq) kalba (isskyrus siunciamus pastu), nurodytas

vardas, pavarde ir tikslus adresas, kuriuo jis pageidautq gauti atsakYm� (jeigu kreipiasi fizinis

asmuo), taip pat telefonas (jeigu asmuo ji turi) arba pavadinimas, kodas, buveines adresas (jeigu

kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys rysiui palaikyti. Jeigu su prasymu ar skundu kreipiasi

asmens atstovas, nurodomas atstovo vardas, pavarde, gyvenamoji vieta, atstovavim� liudijantis

dokumentas ir asmuo, kurio vardu jis kreipiasi.

5. Neiskaitomi, nesuprantamai isdestyti prasymai ir skundai per 3 darbo dienas gr�zinami

asmeniui, nurodoma gr�inimo priezastis. lstaiga pasilieka prasymo, skundo kopij�.

6. Prasymai ir skundai, kuriuose nenurodytas asmens vardas ir pavarde, nenurodytas

adresas (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveines adresas (jeigu kreipiasi

juridinis asmuo) arba asmens nepasirasyti, Tamybos virsininko ar jo igalioto asmens sprendimu

paliekami nenagrineti.
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7. Nevalstybine kalba gauti prasymai ir skundai nagrinëjami bendra tvarka.llietuviq kalb,!

gaut,! prasym,! ar skund,! isverCia Tarnybos pakviestas vertëjas. Jei asmuo nemoka kalbëti ar

nesupranta valstybinës kalbos, Tamyba pagal galimybes turi pakviesti vertëj'!, sugebanti versti i

asmeniui suprantam,! kalb,!. Pareiskëjui atsakoma valstybine kalba.

8. Kai asmuo dël sensorinio ar kalbos sutrikimo negali suprantamai isreiksti savo minCiq,

Tamybos darbuotojas turi organizuoti, kad dalyvautq vertëjas.

9. Asmeniui neteikiama informacija apie ypatingus kito asmens duomenis.

II. ASMENl) APTARNAVIMAS JIEMS ATVYKUS J TARNYB1\

10. Atvyk(( i Tamyb,! (Giraitës g. 3, LT-03150 Vilnius) asmenys prasymus ir skundus gali

pateikti tiek rastu, tiek zodziu Tamybos rastinëje. Zodiniai prasymai priimami tik tais atvejais, kai

juos galima isnagrinëti ir spr((sti tuoj pat, nepazeidziant asmens ir Tarnybos interesq.

11. Asmenq aptarnavimo klausimas jq pageidavimu derinamas is anksto telefonu (85) 271

9405, el. pastu lpept@policija.lt arba faksu (85) 271 9610.

111. PRASYMl), SKUNDl) PRIËMIMAS, REGISTRAVIMAS IR Jl) PERDAVIMAS

NAGRINËTI

12. Prasymai ir skundai, gauti tiesiogiai is asmens ar atsiqsti pastu, faksu ar elektroniniu

pastu, turi büti uzregistruoti atitinkamame registre arba irasyti i kompiuterines laikmenas. Ant

prasymo ar skundo dedamas registracijos spaudas, jame irasoma prasymo ar skundo gavimo data ir

registracijos numeris. Prasymo ar skundo registracijos numeri sudaro registro identifikavimo zymuo

pagal patvirtint,! Tamybos dokumentq registrq s,!ras,! (Tarnybos kodas pagal Policijos departamento

prie VRM parengt'! ir teisës aktq nustatyta tvarka patvirtint,! klasifikatoriq) ir gauto prasymo ar

skundo registravimo eilës numeris, skaiCiuojant nuo kalendoriniq metq pradzios, pavyzdziui,

Nr. 39-AP-l, Nr. 39-AP-2, Nr. 39-AP-3 ir 1. 1.

13. Prasymai ir skundai, adresuoti Tamybos vadovybei, registruojami Tarnybos rastinëje.

14. Prasymai ir skundai, gauti elektroniniu pastu, registruojami, jeigu jie atitinka siq

Taisykliq 4 punkte nustatytus reikalavimus.

15. Kai asmens prasym,! paduoda asmens atstovas, jis pateikia atstovavim,! patvirtinanti

dokument,! ir asmens prasym'!, atitinkanti siq Taisykliq 4 punkte nustatytus reikalavimus. Kai

asmens prasymu i Tarnyb,! kreipiasi asmens atstovas, jis savo prasyme turi nurodyti savo vard'!,

pavard((, gyvenam'!Ì'! viet,!, taip pat atstovaujamo asmens vard'!, pavard((, gyvenam'!Ì'! viet,! Geigu

kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinim,!, kod'!, buveinës adres,! Geigu kreipiamasi

juridinio asmens vardu) ir pridëti atstovavim,! patvirtinanti dokument,!.

16. Asmuo, tiesiogiai pateik((s Tamybos rastinëje prasym,! gauti informacij,! apie save, turi

pateikti asmens tapatyb(( patvirtinanti dokument,!. Asmens tapatybës dokumento kopija

patvirtinama Tamybos rastinës darbuotojo spaudu ir parasu ir pridedama prie prasymo. Kai

prasym,! gauti informacij,! apie save asmuo siunCia pastu ar per pasiuntini, prie prasymo turi pridëti

Lietuvos Respublikos teisës aktq nustatyta tvarka patvirtint,! asmens tapatyb(( patvirtinanCio

dokumento kopij,!. Kai dël informacijos apie asmeni kreipiasi jo atstovas, jis pateikia atstovavim,!

patvirtinanti dokument,! ir savo asmens tapatyb(( patvirtinanCio dokumento kopij,!, patvirtint,!

Lietuvos Respublikos teisës aktq nustatyta tvarka.

17. Asmuo, tiesiogiai pateik((s Tamybos rastinëje prasym,! ar skund'!, kuriame yra

informacijos, susijusios su ypatingais asmens duomenimis, prie prasymo ar skundo turi pridëti

rasytini sutikim'!, kad gaut,! Tarnyboje jo skund,! ar prasym'!, esant bütinumui, bus galima persiqsti

nagrinëti kitai institucijai, kompetentingai spr((sti prasyme ar skunde isdëstytus klausimus.

18. Asmeniui, tiesiogiai pateikusiam rasytini skund,! Tamybos rastinëje, iteikiama

paZyma apie priimt,! skund,!, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2006 m. gruodzio 22 d.
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nиtarimи Nr. 1326 "Del skиndo priemimo fakt'}. patvirtinancio dokиmento formos patvirtinimo"

(Zin., 2006, Nr. 141-5428), ir, jeigи jis to pageidaиja, iteikiama skиndo kopija, paZymeta
registracijos spaиdи. Tamybos rastineje priemиs prasym'}., аѕтепѕ pageidavimи јат iteikiamas

pranesimas apie prasymo registracij'}., kиrio forma nиstatyta Policijos departamento prie Lietиvos

Respиblikos vidaиs rеikаlч ministerijos darbo reglamento, patvirtinto Lietиvos policijos generalinio

komisaro 2007 т. grиodzio 3 d. isakymи Nr. 5-V-797 "Del Policijos departamento prie Vidaиs

rеikаlч ministerijos darbo reglamento patvirtinimo ir kai kиriч Lietиvos policijos generalinio

komisaro iѕаkуmч pripazinimo netekиsiais galios" (Zin., 2007, Nr. 130-5276), 7 priede. Аѕтепѕ

pageidavimи iteikiama prasymo kopija, pazymeta registrac�os spaиdи.

19. Asmeniиi, pastи (arba elektroniniи budи) pateikиsiam rasytini skиnd'}. Tamybai,

Tamybos rastines darbиotojas, kиriam pavesta registrиoti gaиtиs аѕmепч prasymиs, skиndиs, per 2

darbo dienas пио skиndo gavimo Tamyboje dienos аѕтепѕ nиrodytи adresи (arba elektroninio pasto

adresи, jeigи skиndas gaиtas elektroniniи budи) issiиnCia skиndo gavimo istaigoje fakt'}.

patvirtinanti dokиment'}. pagal Lietиvos Respиblikos Vyriaиsybes 2006 т. grиodzio 22 d. nиtarimи

Nr. 1326 patvirtint'}. form'}..

Asmeniиi, pastи (arba elektroniniи budи) pateikиsiam rasytini prasym'}. Tarnybai,

Tamybos rastines darbиotojas аѕтепѕ pageidavimи per 2 darbo dienas аѕтепѕ nиrodytи adresи

(arba elektroninio pasto adresи, jeigи prasymas gaиtas elektroniniи budи) issiиnCia pranesim'}. apie

prasymo registravim'}. pagal Lietиvos kеliч policijos tamybos darbo reglamente nиstatyt'}. form'}.,

isskyrиs tиos atvejиs, kai prasymas patenkinamas is karto.

20. Prasymai ir skиndai, kиriиos tиri nagrineti kitos institиcijos, kompetentingos sprysti

prasyme ar skиnde isdestytиs klaиsimиs, пе veliaи kaip per 5 darbo dienas пио јч gavimo Tamyboje

datos persiиnCiami nagrineti sioms istaigoms (vykdytojas pasilieka kopij'}.) ir apie tai pranesama

asmeniиi.

21. Jeigи pradejиs nagrineti skиnd'}. paaiskeja, kad skиnd'}. tиo paCiи klaиsimи pradejo

nagrineti ir teismas, skиndo nagrinejimas sиstabdomas, kol teismas isnagrines skиnd'}., ir apie tai

pranesama asmeniиi.

22. Prasymai ir skиndai, kиriиose yra ypatingi аѕтепѕ dиomenys, persiиnciami nagrineti

pagal kompetencij'}. kitoms institиcijoms tik gavиs аѕтепѕ rasytini sиtikim'}.. Siиo atvejи 5 darbo

diепч terminas skaiCiиojamas пио аѕтепѕ sиtikimo реrѕiчѕti prasym'}. gavimo datos. Jeigи per 1 О

darbo diепч аѕтепѕ sиtikimas negaиnamas, prasymas ar skиndas gr'}.zinamas asmeniиi (nиrodoma

gr'}.iinimo priezastis).

23. Тио atvejи, kai nera institиcijos, kиri pagal kompetencij'}. tиrеtч nagrineti prasym'}. ar

skиnd'}., prasymas ar skиndas per 5 darbo dienas пио јо gavimo Tamyboje datos gr'}.iinamas

asmeniиi (nиrodoma gr'}.zinimo priezastis). Gr'}.zinant asmeniиi prasym'}. ar skиnd'}., kиriame yra

ypatingi аѕтепѕ dиomenys, laikomasi ѕiч Таiѕуkliч 33 pиnkte пиѕtаtytч арribојimч.

24. Prasymai ir skиndai nepersiиnCiami nagrineti institиcijoms ar valstybes tarnaиtojams

ir kitiems darbиotojams, kиriч veiksmai skиndziami.

25. Uzregistrиoti prasymai ir skиndai perdиodami nagrineti Tamybos padaliniams pagal

kompetencij'}. Tamybos virsininko ar јо igalioto atstovo nиstatyta tvarka.

IV. PRASYMV IR SKUNDV NAGRINEJIMAS

26. Аѕmепч skиndai nagrinejami pagal Lietиvos Respиblikos viesojo administravimo

istatymo TreCiajame skirsnyje nиstatyt'}. administraciny procedur'}.. Аѕmепч prasymai nagrinejami

pagal Аѕmепч рrаѕуmч nagrinejimo ir јч aptamavimo viesojo administravimo institиcijose,

istaigose ir kitиose viesojo administravimo sиbjektиose taisykles, patvirtintas Lietиvos Respиblikos

Vyriaиsybes 2007 т. rиgpjuCio 22 d. nиtarimи Nr. 875 (Zin., 2007, Nr. 94-3779).

27. Prasymas ar skиndas tиri bшi isnagrinetas пе veliaи kaip per 20 darbo diепч пио јо

gavimo Tamyboje datos, isskyrиs tиos atvejиs, kai iѕtаtуmч nиstatyta kitaip arba prasymo ar skиndo
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nagrinejimas yra susijys su komisijos sudarymu, posedzio susaukimu ar kitomis organizacinemis

priemonemis, del kuriq atsakymo pateikimas asmeniui gali uzsitysti ilgiau kaip 20 darbo dienq nuo

prasymo ar skundo gavimo Tarnyboje datos. Prasymo ar skundo nagrinejimo terminas gali biiti

pratystas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienq. Asmeniui apie nagrinejimo termino pratysimCj,

pranesama rastu arba elektroniniu pastu, nurodoma skundo ar prasymo gavimo data, registracijos

numeris, skundCj, ar prasymCj, nagrinejanCio valstybes tamautojo vardas, pavarde, pareigos, darbo

telefonas, pratysimo priezastys.

28. Prasymo ar skundo, adresuoto keliems Tamybos padaliniams ir priklausanCio keliq

padaliniq kompetencijai, nagrinejimCj, organizuoja pirmasis adresatas, kuris apibendrina siiilomCj,

sprendimCj, del prasyme ar skunde keliamo klausimo. Kiti padaliniai pagal savo kompetencijCj,

privalo per 5 darbo dienas pateikti pasiiilymus del prasymo ar skundo sprendimo be atskiro pirmojo

adresato prasymo (reikalavimo).

29. Prasymo ar skundo tuo paCiu klausimu, adresuoto kelioms institucijoms ir

priklausanCio keliq institucijq kompetencijai, nagrinejimCj, organizuoja pirmasis adresatas. Kitos

institucijos be atskiro pirmojo adresato prasymo privalo pateikti pasiiilymus del prasymo ar skundo

nagrinejimo ne veliau kaip per 10 darbo dienq nuo prasymo, skundo gavimo dienos institucijoje.

30. Kartotiniai prasymai ir skundai nenagrinejami, jeigu juose nenurodoma naujq

aplinkybiq, sudaranCiq prasymo ar skundo pagrindCj" ir nera itikinamq argumentq, kad Tarnybos

sprendimas del ankstesnio prasymo ar skundo isnagrinejimo yra neteisingas, arba tuo klausimu yra

priimtas teismo sprendimas, taip pat jeigu nuo skunde nurodytq paZeidimq padarymo iki skundo

padavimo yra praejy daugiau kaip vieneri metai. Tuo atveju per 5 darbo dienas nuo kartotinio

prasymo ar skundo gavimo Tamyboje datos asmeniui pranesama, kad jo prasymas ar skundas nebus

nagrinejamas, nurodomos priezastys ir apskundimo tvarka.

V. SPRENDIMV DEL ISNAGRINETV PRASYMV IR SKUNDV JFORMINIMAS

31. Sprendimai del isnagrinetq prasymq priimti individualq administracini aktCj" isduoti

dokumentCj" patvirtinanti tam tikrCj, juridini faktCj" ar atlikti kitus administracinius veiksmus

iforminami Tarnybos virsininko isakymu, nurodymu ar jo igalioto asmens isvada, tarnybiniu

pranesimu ar kitokiu sprendimCj, patvirtinanCiu dokumentu, atitinkanCiu prasymo esmy.

32. Sprendimai del isnagrinetq prasymq, kuriuose isdestytos asmens nuostatos tam tikru

klausimu ir kuriais pranesama apie Tamybos veiklos triikumus, valstybes tamautojq ar kitq

darbuotojq piktnaudziavimCj, ar neteisetus veiksmus, susijusius su valstybes ar daugelio zmoniq, 0

ne konkretaus asmens, interesq ir teisiq pazeidimu, taip pat sprendimai del prasymq, kuriuose

pateikiami pasiiilymai kCj, nors gerinti viesojo administravimo, vies1.!iq paslaugq teikimo ar kitose

srityse, atkreipiamas demesys i tam tikrCj, biikly ir siiiloma kCj, nors tobulinti, pakeisti, nuveikti ar

susilaikyti nuo veiklos, iforminami laisvos formos rastu, kuriame turi biiti motyvuotai atsakyta i

visus asmens keliamus klausimus, nurodyta, kokiq priemoniq buvo (ar bus) imtasi ir kas atsakingas

uz jq igyvendinimCj,.

33. Sprendimai del isnagrinetq skundq, kiti administraciniai veiksmai iforminami

atsizvelgiant i administracinio veiksmo turini.

34. Apie prasymo ar skundo isnagrinejimCj, ir priimtCj, sprendimCj, asmeniui turi biiti

pranesta registruotu laisku Geigu jame yra ypatingi asmens duomenys), paprastu laisku, elektroniniu

pastu, Geigu prasymas ar skundas gautas elektroniniu pastu) arba atitinkamas dokumentas asmeniui

iteikiamas asmeniskai. Kokiu biidu informuoti asmeni, sprendzia Tamybos virsininkas ar jo

igaliotas asmuo.

35. Pranesime apie nepatenkintCj, prasymCj, ar skundCj, turi biiti nurodyti prasymo ar skundo

nepatenkinimo motyvai, pagristi teises aktq nuostatomis, taip pat kur ir kokia tvarka gali biiti

apskqstas sis sprendimas.



5

VI. SPRENDIMl} DEL ISNAGRINETl} PRASYMl} IR SKUNDl} APSKUNDIMAS

36. Jeigu asmuo nesutinka su priimtu sprendimu de! prasymo, jis turi teisy paduoti

skund� Tamybos virsininkui, kuris privalo ji nagrineti laikydamasis Lietuvos Respublikos viesojo

administravimo istatyme nustatytl! administracines procediiros reikalaviml!, arba paduoti skund�

Lietuvos Respublikos administracinil! gincl! komisijl! istatymo (Zin., 1999, Nr. 13-310) nustatyta
tvarka Administracinil! gincl! komisijai ar Administraciniam teismui Lietuvos Respublikos

administracinil! byll! teisenos istatymo (Zin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

37. Jeigu asmuo nesutinka su sprendimu de! isnagrineto jo skundo, jis turi teisy paduoti

skund� Administracinil! gincl! komisijai ar Administraciniam teismui Lietuvos Respublikos

administracinil! byll! teisenos istatymo nustatyta tvarka.

38. Jeigu per nustatyt� prasymo ar skundo nagrinejimo termin� sprendimas nera

priimamas, asmuo turi teisy tai apskl!sti Administracinil! gincl! komisijai ar Administraciniam

teismui Lietuvos Respublikos administracinil! byll! teisenos istatymo nustatyta tvarka.

VII. INFORMACIJOS TEIKIMAS TELEFONU

39. Taupant asmenl!, valstybes tamautojl! ir darbuotojl! darbo laik�, Tamybos virsininko

sprendimu paskiriamas Tamybos darbuotojas, atsakingas uz informacijos asmenims teikim�

telefonu (8 5) 271 9428.

40. Teikiant informacij� asmenims telefonu Tarnybos darbuotojl! uzdavinys - orientuoti

asmeni, kuris kreipiasi i Tamyb�, kad operatyviai ir kvalifikuotai biitl! issprystas jo keliamas

klausimas, gebeti trumpai ir suprantamai jam paaiskinti:

40.1. ar Tarnyba kompetentinga sprysti asmeniui riipim� klausim�;

40.2. kokius dokumentus (pazym�, skund�, prasym�, kitus dokumentus) lf kaip

(asmeniskai ar pastu) reikia pateikti, kad asmens klausimas biitl! isnagrinetas ir issprystas;

40.3. i koki� kit� institucij� asmuo gali kreiptis, jeigu Tamyba nekompetentinga sprysti

asmeniui rupimo klausimo, ir nurodyti tos institucijos adres� bei telefono numeri.

41. Tamybos darbuotojai gali teikti ir kit� asmens pageidaujam� vies� informacij�, kuria

disponuoja Tamyba ir kuri� asmuo turi teisy gauti Lietuvos Respublikos teises gauti informacij� is

valstybes ir savivaldybil! institucijl! ir istaigl! istatymo (Zin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008)
nustatyta tvarka.

42. Darbuotojai, atsakingi uz informacijos teikim� asmenims telefonu, turi laikytis sil!

reikalaviml!:

42.1. pakelti telefono rageli pries treCi� skambuti (pageidautina);

42.2. prisistatyti skambinanCiajam;

42.3. atidziai iSklausyti asmeni, prireikus paprasyti patikslinti kreipimosi esmy;

42.4. aiskiai ir tiksliai atsakyti i asmens klausimus;

42.5. pasistengti is karto atsakyti i klausim�, prireikus laiko issamiam atsakymui

parengti, tiksliai nurodyti kito pokalbio telefonu laik� arba pasiiilyti perduoti atsakym� kita

komunikacijos priemone;

42.6. ramiai kalbeti, mandagiai atsisveikinti.

VIII. ASMENl} APTARNAVIMO KOKYBES VERTINIMAS

43. Tamybos virsininkas ar jo igaliotas asmuo reguliariai nagrineja asmenl! pageidaviml!,

pasiiilyml! ir pastabl! knygos irasus, ne reCiau kaip kart� per metus pasirinktinai organizuoja

anoniminy asmenl! apklaus�, kad suzinotl!:

43.1. ar jie pakankamai informuoti apie Tamybos darbo laik�;

43.2. ar jiems patogus Tamyboje nustatytas priemimo laikas;
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43.3. ar jiems tenka ilgai laukti priemimo;

43.4. ar mandagiaijie buvo aptarnaujami;

43.5. ar jiems rupimi klausimai buvo issprysti pakankamai kvalifikuotai;

43.6. ar juos patenkino atsakymq i prasymus ir skundus pateikimo terminai;

43.7. ar jie buvo informuoti apie veiksmus, kuriq Tarnyba emesijq klausimams sprysti.

44. Gali buti pateikta ir kitq su asmenq aptarnavimu susijusiq klausimq.

45. Apklausos duomenys ir kita gauta informacija panaudojami asmenq aptarnavimo

kokybei gerinti.

Lietuvos keli\! policijos tarnybos

ra�f' p . r te
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