TELŠIŲ APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO
VIRŠININKAS
ĮSAKYMAS
DĖL TELŠIŲ APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO INTERNETO
SVETAINĖS TVARKYMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2014 m. gruodžio 11 d. Nr. 86-V-866
Telšiai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.
480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms
aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr.
5-V-364 „Dėl Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainės tvarkymo
nuostatų patvirtinimo“ bei siekdamas užtikrinti Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato
veiklos viešumą ir stiprinti ryšius su visuomene:
1. T v i r t i n u Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato interneto svetainės
tvarkymo nuostatus (pridedama).
2. S k i r i u:
2.1. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Telšių aps. VPK) interneto
svetainės (http://telsiai.policija.lt):
2.1.1. administratoriumi Vidmantą Bujoką, Telšių aps. VPK Kelmės rajono policijos
komisariato organizacinės grupės specialistą; jam nesant – Gintautą Kėrą, Telšių aps. VPK Valdymo
organizavimo skyriaus viršininką;
2.1.2. tvarkytoja Aušrą Blaževičienę, Telšių aps. VPK komunikacijos grupės vyriausiąją
specialistę; jai nesant – Vitaliją Kazlauskienę, Telšių aps. VPK Valdymo organizavimo skyriaus
specialistę.
2.2. Interneto svetainės skyriuje sudarytos Telšių aps. VPK Akmenės rajono komisariato
skilties „Akmenės rajono PK“:
2.2.1. administratoriumi Giedrių Matą, Telšių aps. VPK Akmenės r. PK organizacinės grupės
specialistą;
2.3.2. tvarkytoja Editą Jasaitienę, Telšių aps. VPK Akmenės r. PK organizacinės grupės
specialistę; jai nesant Ramutį Erleckį, Telšių aps. VPK Akmenės r. PK organizacinės grupės
specialistą;
2.4. Interneto svetainės skyriuje sudarytos Telšių aps. VPK Kelmės rajono komisariato
skilties „Kelmės rajono PK“:
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2.4.1. administratoriumi Vidmantą Bujoką, Telšių aps. VPK Kelmės rajono policijos
komisariato organizacinės grupės specialistą;
2.4.2. tvarkytojomis Irmą Kriščiūnienę, Telšių aps. VPK Kelmės rajono policijos komisariato
organizacinės grupės vyresniąją specialistę ir Vilmą Ancikevičienę, Telšių aps. VPK Kelmės rajono
policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyresniąją specialistę; joms
nesant – Rasitą Bujokienę, Telšių aps. VPK Kelmės rajono policijos komisariato organizacinės
grupės vyresniąją specialistę.
2.5. Interneto svetainės skyriuje sudarytos Telšių aps. VPK Mažeikių rajono komisariato
skilties „Mažeikių rajono PK“:
2.5.1. administratoriumi Ričardą Norvaišą, Telšių aps. VPK Mažeikių rajono policijos
komisariato Organizacinio poskyrio vyresnįjį specialistą;
2.5.2. tvarkytoju Antaną Garalį, Telšių aps. VPK Mažeikių rajono policijos komisariato
Organizacinio poskyrio viršininką; jam nesant – Violetą Grigaitienę, Telšių aps. VPK Mažeikių
rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyresniąją specialistę.
3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato
viršininko 2012 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. 86-V-18 „Dėl Telšių apskrities vyriausiojo policijos
komisariato interneto svetainės tvarkymo nuostatų patvirtinimo“.

Viršininkas

Remigijus Rudminas
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PATVIRTINTA
Telšių apskrities vyriausiojo policijos
komisariato viršininko
2014 m. gruodžio
d.
įsakymu Nr. 86-VTELŠIŲ APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO INTERNETO
SVETAINĖS TVARKYMO NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Telšių aps. VPK) interneto
svetainės paskirtis – informuoti visuomenę apie Telšių aps. VPK ir jo struktūrinių padalinių veiklą ir
ją reglamentuojančius teisės aktus, teikti gyventojams viešąsias paslaugas elektroninėmis ryšio
priemonėmis, skatinti piliečius aktyviai dalyvauti policijos veikloje.
2. Telšių aps. VPK interneto svetainės tvarkymo nuostatai apibrėžia Telšių aps. VPK interneto
svetainės (toliau – interneto svetainė) struktūrą, skelbtinos informacijos teikimo tvarką, informacijos
rengėjus, teikėjus, skelbėjus ir jų atsakomybę.
3. Interneto svetainės nuostatuose vartojamos sąvokos:
Svetainės administratorius – Telšių aps. VPK viršininko įsakymu paskirtas darbuotojas,
atsakingas už interneto svetainės funkcionavimą, techninį aptarnavimą, meninį vaizdo konstravimą.
Svetainės tvarkytojas – Telšių aps. VPK viršininko įsakymu paskirtas darbuotojas, atsakingas
už informacijos patalpinimą ir koregavimą interneto svetainėje.
4. Interneto svetainė yra laikoma Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos tarnybinėje stotyje.
5. Interneto svetainė negali būti naudojama komercinių paslaugų ar įmonių reklamai, joje
neturi būti statiškų ar (ir) dinaminių komercinių reklaminio pobūdžio užsklandų, rodomų iš
reklaminių tinklų. Interneto svetainėje gali būti statiškos ar (ir) dinaminės užsklandos, kurios yra
institucijos savireklama arba nuorodos į kitų valstybės institucijų tinklalapius, taip pat viešųjų įstaigų,
ne pelno siekiančių organizacijų, užsienio institucijų ar kartu su jomis organizuojamų renginių ir
kitos veiklos reklama.
6. Interneto svetainėje informacija skelbiama valstybine kalba.
II.

II. INTERNETO SVETAINĖS STRUKTŪRA

7. Interneto svetainės viršutinį meniu sudaro šie skyriai:
7.1.
Įvykių suvestinės;
7.2.
Klausimai – atsakymai;
7.3.
E-policija;
7.4.
Policijos departamentas;
8. Interneto svetainės šoninį meniu sudaro šie skyriai ir jų skiltys:
8.1. Apie mus;
8.2. Naujienos;
8.3. Struktūra:
8.3.1. vadovybė;
8.3.2. valdymo schema;
8.4. Kontaktai:
8.4.1. Akmenės r. PK;
8.4.2. Kelmės r. PK
8.4.3. Mažeikių r. PK;
8.5. Gyventojų priėmimas;
8.4. Paslaugos:
8.4.1. Licencijavimas:
8.4.1.1. teisės aktai;
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8.4.1.2. informacija egzaminams;
8.4.1.3. radus ginklą;
8.4.2. Migracija;
8.4.3. Administracinės paslaugos;
8.4.4.Teistumo (neteistumo) pažymų išdavimas;
8.5. Pasirengimas euro įvedimui;
8.6. Teisinė informacija:
8.6.1. teisės aktai;
8.6.2. teisinio reguliavimo stebėsena;
8.6.3. teisės aktų pažeidimai;
8.6.4. tyrimai ir analizės;
8.7. Veikla:
8.7.1. nuostatai;
8.7.2. veiklos planai;
8.7.3. veiklos ataskaitos;
8.7.4. darbo užmokestis;
8.7.5. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai;
8.7.6. finansinių ataskaitų rinkiniai;
8.7.7. viešieji pirkimai;
8.8. Vairavo apsvaigę:
8.8.1. Telšių rajonas;
8.8.2. Mažeikių rajonas;
8.8.3. Kelmės rajonas;
8.8.4. Akmenės rajonas;
8.9. Administracinės baudos;
8.10. Prevencija:
8.10.1. Apylinkių inspektoriai;
8.10.2. Saugios kaimynystės grupės;
8.10.3. Daiktų žymėjimas;
8.11. Visuomeninės tarybos veikla;
8.12. Policija ieško:
8.12.1. kriminalinė policija ieško;
8.12.2. viešoji policija ieško;
8.13. Atrankos į laisvas pareigas;
8.14. Konkursai į laisvas pareigas;
8.15. Nuorodos;
8.16. Darbuotojams;
8.17. Apklausa;
8.18. Akmenės rajono PK:
8.18.1. Vadovybė;
8.18.2. Struktūra;
8.18.3. Kontaktai;
8.18.4. Apylinkių inspektoriai;
8.18.5. Visuomeninė taryba;
8.19. Kelmės rajono PK:
8.19.1. Vadovybė;
8.19.2. Struktūra;
8.19.3. Kontaktai;
8.19.4. Apylinkių inspektoriai;
8.19.5. Visuomeninė taryba;
8.20. Mažeikių rajono PK:
8.20.1. Vadovybė;
8.20.2. Struktūra;
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8.20.3. Kontaktai;
8.20.4. Apylinkių inspektoriai;
8.20.5. Visuomeninė taryba;
8.21. Keičiami skydeliai:
8.21.1. Atpažinai? Pranešk!
8.21.2. E-policija.lt;
8.21.3. Informuoja Telšių aps. VPK Imuniteto poskyris;
8.21.4. Gyventojų apklausa apie teikiamų paslaugų kokybę;
8.21.5. kiti informacijai keičiami skydeliai.
9. Interneto svetainės įvadinis puslapis yra reprezentacinis. Jame pavaizduoti Telšių aps.
VPK ir Telšių aps. VPK policijos komisariatų ženklai, skelbiamas visas Telšių aps. VPK
pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie
įstaigą, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, taip pat pasitikėjimo telefonas ir
telefonas žiniasklaidos atstovams.
Informaciją interneto svetainės įvadiniame puslapyje, atsiradus pakeitimų, rengia Telšių aps.
VPK komunikacijos grupė ir Valdymo organizavimo skyrius.
10. Interneto svetainės skyrius „Apie mus“ yra reprezentacinis. Jame turi būti skelbiama
informacija apie Telšių aps. VPK susikūrimo istoriją, veiklą, aptarnaujamą teritoriją bei jos
geografinį išsidėstymą, darbuotojų skaičių, vykdomą prevencinę veiklą bei bendradarbiavimą su
kitomis institucijomis.
Už skyriaus „Apie mus“ informacijos parengimą, savalaikį atnaujinimą ir paskelbimą
atsakinga Telšių aps. VPK komunikacijos grupė (toliau – komunikacijos grupė).
11. Interneto svetainės skyriuje „Naujienos“ skelbiamos Telšių aps. VPK ir Telšių aps. VPK
rajonų policijos komisariatų (toliau – PK) naujienos, pranešimai spaudai ir gyventojams, vykdoma
prevencinė veikla ir jos rezultatai, informacija apie dalyvavimą renginiuose ir darbo rezultatus.
Už informacijos parengimą, savalaikį atnaujinimą ir paskelbimą atsakinga komunikacijos
grupė ir Telšių aps. VPK viršininko įsakymu paskirti atstovai spaudai.
12. Interneto svetainės skyriuje „Struktūra“ skelbiama Telšių aps. VPK valdymo struktūros
schema, Telšių aps. VPK viršininko ir pavaduotojų nuotraukos ir gyvenimo aprašymai.
Už skyriaus informacijos parengimą, savalaikį atnaujinimą ir paskelbimą atsakinga
komunikacijos grupė. Telšių aps. VPK viršininko, pavaduotojų gyvenimo aprašymus pateikia Telšių
aps. VPK Personalo skyrius (toliau – Personalo skyrius).
Pasikeitus skyriaus „Struktūra“ informacijai Personalo skyrius informuoja, o komunikacijos
grupė per 3 darbo dienas apie tai paskelbia interneto svetainėje.
13. Interneto svetainės skyriuje „Kontaktai“ skelbiami Telšių aps. VPK ir PK darbuotojų
vardai, pavardės, pareigos, darbo telefonų numeriai, elektroninio pašto adresai.
Už skyriaus informacijos parengimą, savalaikį atnaujinimą ir pateikimą komunikacijos grupei
atsakingas Personalo skyrius.
Pasikeitus skyriaus informacijai, Personalo skyrius per 3 darbo dienas pateikia informaciją
komunikacijos grupei, kuri ne vėliau kaip per 3 darbo dienas paskelbia gautą informaciją interneto
svetainėje.
14. Interneto svetainės skyriuje „Gyventojų priėmimas“ skelbiamas Telšių aps. VPK ir PK
vadovų gyventojų priėmimo laikas
Informaciją rengia Valdymo organizavimo skyrius ir pateikia komunikacijos grupei, kuri ne
vėliau kaip per 3 dienas paskelbia informaciją
15.
Interneto svetainės skyriuje „Paslaugos“ skelbiamos Telšių aps. VPK Viešosios
tvarkos skyriaus Licencijavimo poskyrio, Migracijos skyriaus teikiamos paslaugos gyventojams,
administracinių paslaugų aprašymai, taip pat informacija ir nuoroda į Informatikos ir ryšių
departamentą, kur ir kaip piliečiai gali gauti teistumo (neteistumo) pažymas, nuoroda į „Valdžios
vartus“, taip pat prašymo ir elektroninio prašymo formos.
Skiltyje „Licencijavimas“ skelbiama informacija, interneto nuorodos apie policijos
išduodamas licencijas ir teikiamas paslaugas, ginklų ir šaudmenų apyvartą reglamentuojantys teisės
aktai, informacija, ką daryti radus ginklą.
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Skilties informaciją rengia Viešosios tvarkos skyriaus Licencijavimo poskyrio pareigūnai ir
pateikia informaciją komunikacijos grupei, kuri ne vėliau kaip per 3 darbo dienas paskelbia gautą
informaciją interneto svetainėje.
Skiltyje „Migracija“ skelbiama informacija apie Telšių aps. VPK Migracijos skyriaus darbo
laiką, interesantų priėmimo laiką, teikiamas paslaugas ir kt.
Skilties informaciją rengia Telšių aps. VPK Migracijos skyriaus pareigūnai ir pateikia
informaciją komunikacijos grupei, kuri ne vėliau kaip per 3 darbo dienas paskelbia gautą informaciją
interneto svetainėje.
Skiltyje „Administracinės paslaugos“ skelbiamas Telšių aps. VPK teikiamų administracinių
paslaugų sąrašas: kanceliarijos, Kelių policijos skyriaus, Migracijos skyriaus ir Viešosios tvarkos
skyriaus Licencijavimo poskyrio.
Skilties informaciją rengia Telšių aps. VPK Valdymo organizavimo skyrius ir pateikia
informaciją komunikacijos grupei, kuri ne vėliau kaip per 3 darbo dienas paskelbia gautą informaciją
interneto svetainėje.
16.
Interneto svetainės skyriuje „Pasirengimas euro įvedimui“ skelbiama aktuali
informacija, susijusi su euro įvedimo klausimais bei nurodomos euro įvedimo klausimais aktualios
nuorodos į informacines svetaines, Policijos departamento tinklapį.
Skyriaus informaciją rengia ir talpina Telšių aps. VPK komunikacijos grupė.
17. Interneto svetainės skyriuje „Teisinė informacija“ pateikiama nuoroda į Policijos
departamento teisės aktų bazę, skelbiami Telšių aps. VPK vadovo įsakymais patvirtinti teisės aktai,
Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymai, kuriuose nėra valstybės ar tarnybos paslaptį
sudarančios informacijos (neturintys slaptumo žymos), kuriuose nustatomos, keičiamos ar
pripažįstamos netekusiomis galios teisės normos, taip pat kiti teisės aktai, reglamentuojantys Telšių
aps. VPK veiklą. Taip pat teisinio reguliavimo stebėsena, teisės aktų pažeidimai ir tyrimai ir analizės.
Už skyriaus „Teisinė informacija“ informacijos parengimą, pateikimą svetainės
administratoriui ir savalaikį atnaujinimą atsakingas Valdymo organizavimo skyrius ir Telšių aps.
VPK kanceliarija. Pasikeitus skyriaus „Teisinė informacija“ informacijai, svetainės administratorius
per 3 darbo paskelbia atnaujintą informaciją interneto svetainėje.
18. Interneto svetainės skyriuje „Veikla“ skelbiami Telšių aps. VPK ir PK nuostatai, Viešųjų
pirkimų informacija, Telšių aps. VPK metų veiklos planai, ataskaitos ir kiti su veiklos planavimu
susiję dokumentai.
Už Telšių aps. VPK nuostatų savalaikį atnaujinimą ir pateikimą svetainės administratoriui
atsakingas Valdymo organizavimo skyrius.
Už skyriaus „Veikla“ skiltims „Informacija apie darbo užmokestį“, „Biudžeto suvestinė“,
„Finansinių ataskaitų rinkiniai“ informacijos parengimą, pateikimą svetainės administratoriui ir
savalaikį atnaujinimą atsakingas Finansų skyrius ir pateikia svetainės administratoriui, kuris per 3
darbo dienas paskelbia interneto svetainėje.
Už skyriaus „Veikla“ skiltyje „Viešieji pirkimai“ skelbiama informacija apie Telšių aps. VPK
skelbiamus viešųjų pirkimų konkursus. Už informacijos parengimą, pateikimą svetainės
administratoriui ir savalaikį atnaujinimą atsakingas Logistikos skyrius, kuris pateikia ją svetainės
administratoriui, kuris per 3 darbo dienas paskelbia interneto svetainėje.
19. Interneto svetainės skyriuje „Prevencija“ skelbiama informacija apie apylinkių inspektorių
aptarnaujamas teritorijas, jų darbo vietų adresai, mobiliųjų telefonų numeriai, darbo grafikai,
nuotraukos; informacija ir patarimai gyventojams, kaip apsisaugoti nuo nusikalstamų veikų;
informacija apie gyventojų apklausos rezultatus, policijos rėmėjus, veikiančių „Saugios
kaimynystės“ grupių adresai, kitą prevencinę veiklą.
Skyriaus informaciją rengia Telšių aps. VPK Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio
pareigūnai ir pateikia informaciją komunikacijos grupei.
Komunikacijos grupė ne vėliau kaip per 3 darbo dienas paskelbia gautą informaciją interneto
svetainėje.
20. Interneto svetainės skyriuje „Visuomeninės tarybos veikla“ skelbiama informacija apie
Visuomeninės tarybos prie Telšių aps. VPK veiklą, jos nuostatai, sudėtis, posėdžių protokolai.
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Skyriaus informaciją rengia Telšių aps. VPK Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio
pareigūnai ir pateikia informaciją komunikacijos grupei, kuri ne vėliau kaip per 3 darbo dienas
paskelbia gautą informaciją interneto svetainėje.
21. Interneto svetainės skyriuje „Vairavo apsvaigę“ pateikiama informacija apie nustatytus
neblaivius vairuotojus ir jiems paskirtos teisės vairuoti transporto priemones atėmimo bausmės
galiojimo laiką.
Informaciją skelbia Telšių aps. VPK Kelių policijos skyrius, duomenis iki kiekvieno mėnesio 2
d. pateikia Telšių aps. VPK viršininko įsakymu paskirti atsakingi asmenys rajonų policijos
komisariatuose apie praėjusį mėnesį apie Telšių aps. VPK policijos komisariatų aptarnaujamose
teritorijose nubaustus neblaivius ar apsvaigusius nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką
veikiančių medžiagų vairuotojus, gautus iš administracinių teisės pažeidimo bylų medžiagų.
22. Interneto svetainės skyriuje „Policija ieško“ skelbiama informacija apie Telšių aps. VPK
kriminalinės policijos ir prevencijos padalinių ieškomus dingusius be žinios ar pasislėpusius asmenis.
Skyriaus informaciją rengia minėtų padalinių pareigūnai ir pateikia informaciją komunikacijos
grupei, kuri ne vėliau kaip per 3 darbo dienas paskelbia gautą informaciją interneto svetainėje.
23. Interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ skelbiamos nuorodos į kitų apskričių vyriausiųjų
policijos komisariatų, Valstybės institucijų bei kitus aktualius internetinius tinklapius.
24. Interneto svetainės skyriuje „Darbuotojams“ skelbiama informacija, skirta Telšių aps.
VPK ir PK darbuotojams. Skyriaus paskirtis – informuoti policijos pareigūnus apie policijos veiklą ir
ją reglamentuojančius teisės aktus, jų pakeitimus, teikti prevencinio ir metodinio tiriamojo pobūdžio
informaciją, skatinti policijos įstaigų darbuotojus aktyviau dalyvauti policijos veikloje, teikti jiems
informacinio pobūdžio paslaugas elektroninėmis ryšio priemonėmis. Intranete esanti informacija
prieinama visiems policijos pareigūnams, karjeros valstybės tarnautojams ir darbuotojams,
dirbantiems pagal darbo sutartis, esantiems vidiniame vidaus reikalų sistemos įstaigų kompiuterių
tinkle. Informacija yra skirta naudoti tarnyboje.
Už intranete skelbiamos informacijos tikslumą ir atnaujinimą laiku atsako informaciją
skelbiantis struktūrinis padalinys. Intranete informaciją skelbia ir tvarko komunikacijos grupė.
25. Interneto svetainės skyriuje „Atrankos į laisvas pareigas“ pateikiama informacija apie
skelbiamas atrankas į laisvas pareigas.
Skyriaus „Atranka į laisvas pareigas“ informaciją rengia Personalo skyrius ir pateikia svetainės
administratoriui, kuris paskelbia interneto svetainėje.
26. Interneto svetainės skyriuje „Konkursai į laisvas pareigas“ pateikiama informacija apie
skelbiamus konkursus į laisvas pareigas.
Skyriaus „Konkursai į laisvas pareigas“ informaciją apie rengia Personalo skyrius ir pateikia
svetainės administratoriui, kuris paskelbia interneto svetainėje.
27. Interneto svetainės skyriuje „Įvykių suvestinės“ skelbiama informacija apie svarbiausius
praėjusios paros įvykius.
Skyriaus informaciją rengia ir skelbia Telšių aps. VPK komunikacijos grupė ir Telšių aps. VPK
viršininko įsakymu paskirti atstovai žiniasklaidai.
28. Interneto svetainės skyrius „Klausimai - atsakymai“ skirtas svetainės lankytojams; čia jie
gali kreiptis į policijos įstaigą ir pateikti klausimus, pagal policijos kompetenciją bei gauti į juos
atsakymus.
Už šį skyrių atsakinga Telšių aps. VPK komunikacijos grupė, kuris gautus klausimus, vizuotus
įstaigos vadovo, elektroniniu paštu persiunčia pagal kompetenciją Telšių aps. VPK padaliniams.
Atsakymai į klausimus komunikacijos grupei turi būti pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
klausimo gavimo. Iš policijos įstaigos padalinių gauti atsakymai pateikiami interneto svetainės
tvarkytojui, kuris gautą atsakymą nurodytu el. paštu persiunčia klausimą uždavusiam asmeniui, o
aktualius klausimus paskelbia ir interneto svetainėje.
29. Interneto svetainės skyriuje „E - policija“ skelbiama nuoroda į Policijos elektroninių
paslaugų sistemą https://www.epolicija.lt/.
30. Interneto svetainės skyriuje „Policijos departamentas“ skelbiama nuoroda į Policijos
departamento interneto svetainę http://www.policija.lt/.
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31. Telšių aps. VPK Akmenės r. PK savo skyriuje pateikia informaciją: „Vadovybė“,
„Struktūra“, „Kontaktai“, Apylinkių inspektoriai“, „Veikla“, „Visuomeninė taryba“.
Už informacijos patalpinimą ir atnaujinimą atsakingi Telšių aps. VPK viršininko įsakymu
paskirtas atstovas žiniasklaidai.
32. Telšių aps. VPK Kelmės r. PK savo skyriuje pateikia informaciją: „Vadovybė“,
„Struktūra“, „Kontaktai“, „Apylinkių inspektoriai“, „Visuomeninė taryba“.
Už informacijos patalpinimą ir atnaujinimą atsakingi Telšių aps. VPK viršininko įsakymu
paskirtas atstovas žiniasklaidai.
33. Telšių aps. VPK Mažeikių r. PK savo skiltyje pateikia informaciją: „Vadovybė“,
„Struktūra“, „Kontaktai“, „Apylinkių inspektoriai“, „Visuomeninė taryba“.
Už informacijos patalpinimą ir atnaujinimą atsakingi Telšių aps. VPK viršininko įsakymu
paskirtas atstovas žiniasklaidai.
34.Interneto svetainės skyriuje „Paieška“ pagal užduotus raktinius žodžius vykdoma paieška
interneto svetainėje.
35. Interneto svetainės skyrių pavadinimai gali keistis, kiek tai neprieštarauja Bendrųjų
reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašui, patvirtintam
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų
reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“.
Interneto svetainėje gali būti skelbiama ir kita informacija, kurią numato skelbti Telšių aps. VPK
vadovybė, kartu nustatydama, kas yra rengėjas ir kas skelbs informaciją.
III.

REIKALAVIMAI INFORMACIJOS RENGĖJAMS

36. Policijos struktūrinių padalinių darbuotojai, skelbiantys svetainėje informaciją, privalo
laikytis šių reikalavimų:
36.1. formatas - „MS Office Word 97“ arba naujesnės versijos;
36.2. šriftas - „Times New Roman (Lithuanian)“;
36.3. intervalas tarp eilučių - „Single“;
36.4. pagrindinio teksto raidžių aukštis - 12 punktų;
36.5. lietuviškos raidės vaizduojamos „Baltic“ kodine lentele;
36.6. lentelės sudaromos naudojant standartinę „MS Office Word“ funkciją „Insert Table“;
36.7. grafinė medžiaga pateikiama JPEG-JFIF Compliant (*.JPG, *.GIF, *.JPEG) formatu;
36.8. dokumentas išsaugomas HTML formatu, naudojant išsaugojimo funkciją „File/Save as
HTML“;
36.9. teikiamas tik Telšių aps. VPK komunikacijos grupės patikrintas ir suredaguotas tekstas.
37. Kai informacija praranda aktualumą, informacijos teikėjai el. paštu arba raštu kreipiasi į
svetainės tvarkytoją, kuris ne vėliau kaip per 1 darbo dieną panaikina arba archyvuoja informaciją
interneto svetainėje.
__________________________________

