PATVIRTINTA

Telil! apskritiesvyriausiojo policijos/.

komisariato virSininko 2014 m. vasario j"-U.
isakymu Nr. 86-V- -I,ti..

INFORMACIJOS TEIKIMO VlESOSIOS INFORMACIJOS RENGÊJAMS IR
PLATINTOJAMS REGLAMENTAS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 1nformacijos teikimo vieosios informacijos rengéjams ir p1atintojams reg1amentas nustato
informacijos i Te1il! apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau - Telil! aps. VPK), Te1sil!
aps. VPK Akmenés rajono policijos komisariato, Ke1més rajono policijos komisariato bei Mazeikil!
rajono policijos komisariato (toliau - Te1il! aps. VPK PK) pateikimo vieosios informacijos
rengéjams ir p1atintojarns tvarlol ir büdus, reg1amentuoja jos formll ir turini bei informacijll
teikiancil! valstybés tamautojl! kompetencijll.
2. Vidosios informacijos rengéjai turi teis« gauti viSll informacijll apie policijos istaigq

veikll\, iskyrus tuos atvejus, kai tai ribojama ar draudZiama istatymais, kai informacijos
ip1atinimas gali pakenkti tyrimo eigai.

3. Vadovaujantis Te1il! aps. VPK virininko patvirtintomis Zurnalistl! akreditavimo ir jl!

darbo Telil! aps. VPK taisyklémis, vieosios informacijos rengéjai, turintys Te1il! apskrities
vyriausiojo policijos komisariato iduotll zurnalisto akreditacijl\, turi teis« darbo metu ieiti i Te1il!
aps. VPK ir PK pastatus, filmuoti, fotografuoti ir kt.
4. Teikiantys informacijll pareigünai vadovaujasi Lietuvos Respublikos

Konstitucija,

Lietuvos Respub1ikos policijos veiklos istatymo 6 ir 9 str., Lietuvos Respublikos visuomenés
informavimo istatymu, Lietuvos Respublikos Teisés gauti informacijll i valstybés ir savivaldybés
istaigJ! istatymu, BaudZiamojo proceso kodekso, Baudziamojo kodekso nuostatomis, 2008 m.
gruodZio 23 d. policijos genera1inio komisaro isakymu Nr. 5-V-796 su visais pakeitimais ir
papildymais patvirtintu Informacijos teikimo vieosios informacijos rengéjams ir platintojams
reg1amentu, 2011 m. vasario 10 d. Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro isakymu Nr. 1-48
patvirtintomis

Ikiteisminio

tyrimo

duomenl!

skelbimo

rekomendacijomis

(toliau

Rekomendacijos), kitais teisés aktais, reg1amentuojanciais informacijos pateikimo tvarkl\, savo
pareigybés aprMymo nuostatomis bei iomis taisyklémis.
5. Bendravimo su Ziniasklaida tikslas yra uZtikrinti Telil! aps. VPK veiklos viuml\,

palaikyti ryius su visuomene, sudaryti sll.1ygas visuomenei stebéti veik111 ir skatinti jos pasitikéjÌmll
policija, prisidéti prie nusikalstamumo prevencijos.
6. Teikiant informacijll vadovaujamasi iais principais:
6.1. informacijos isamumo - pareikéjui pateikiama visa pagal teisés aktus teiktina jo
prMymo turini atitinkanti informacija;
6.2. tikslumo - pareikëjui teikiama informacija turi atitikti istaigos disponuojamll
informacij!b
6.3. teisëtumo - informacija teikiama vadovaujantis iomis taisyklëmis ir kitais istatymais ar
teisés aktais;
6.4. objektyvumo - policijos istaigos pareigünai ar darbuotojai teikdami informacijll turi büti
nealiki ir objektyvüs;
6.5. asmens nekaltumo prezumpcijos;
6.6. policijos pareigÜllI! ir vieosios informacijos rengéjq bei platintojq santykiai turi büti
grindZiami tarpusavio supratimu, to1erancija.

II. TEISÈ TEIKTI INFORMACIJJ\

7. ТеШч арѕ. УРК atstovai Шriаѕklaidai yra:
7.1. Теlѕiч арѕ. VPK virSininkas;
7.2. Теlѕiч арѕ. УРК virSininko pavaduotojai;
7.3. ТеШч арѕ. VPK komunikacijos grupes vyriausioji specialiste.
8. Теlѕiч арѕ. VPK РК atstovai Шriаѕklaidai yra:
8.1. Теlѕiч арѕ. VPK РК virsininkai;
8.2. Теlѕiч арѕ. VPK virSininko isakymu paskirti atstovai Шriаѕklaidai, kurie teikia
informacij!t ziniasklaidai рпеѕ tai suderin« j!t su роНсјјоѕ komisatiato vadovu.
9. Кiti роНсјјоѕ pareigUnai informacij!t Ziniasklaidai teikia tik pagal ѕауо kompetencijII, јѕ
anksto suderin« su istaigos (ТеШч арѕ. VPK, Теlѕiч арѕ. VPK РК) vadovu ar atstovu ѕраudш ir tik
tШѕ atvejais, kai i јuoѕ kreipiasi ујеѕоѕјоѕ informacijos rengejai ar platintojai. РareigiinЧ
kompetencija apibreZta јч рareigуbiч apra!lymuose.
10. Ikiteisminio tyrimo duomenys skelbiami tiek, kiek leidZia tyrim!t organizuojantis ir јат
vadovaujantis prokuroras. Leidim!t skelbti ikiteisminio tyrimo duomenis prokuroras duoda raStu.
Тоkз dokumentas saugomas ikiteisminio tyrimo byloje, о јо kopija - ikiteisminio tyrimo kontroles
byloje.

11. Ikiteisminio tyrimo duоmепч skelbimo subjektai yra prokuroras, ikiteisminio tyrimo
istaigos ar јоѕ padalinio vadovas, ikiteisminio tyrimo pareigiinas, ikiteisminio tyrimo istaigos
darbuotojas (atstovas), atsakingas uz rysius su visuomene.
12. Duomenys арје akivaizdч nusikalstamos veikos ivyki gali bilti ikiteisminio tyrimo
pareigiino arba ikiteisminio tyrimo istaigos padalinio (atstovo), atsakingo uz rysius su visuomene,
skelbiarni be prokuroro leidimo, laikantis Rеkоmепdасiјч 11 skyriuje пustatytч рrinсiрч.
13. Paros ivykiч ѕuvеѕtiniч ујеѕоѕјоѕ informacijos rengejams ir platintojams rengim!t ir
siuntim!t elektroniniu PaStU darbo dienomis iki 10.00 valandos uZtiktinа Теlѕiч арѕ. УРК
komunikacijos grupes specialistai ir isakymu рaзkirti роНсјјоѕ kоmiѕatiаtч atstovai Ziniasklaidai.
14. Теlѕiч арѕ. VPK ir РК operatyvaus valdymo padaliniai ѕvеш'!iч ir роНѕјо dienomis
ује!loѕјоѕ informacijos rengejams teikia informacij!t арје apsktities paros ivykius, konstatuodami

pati fakt!t (kaз? kada? kur ivyko?). Арје ivykius, sukelusius dideli ziniasklaidos ir visuomenes
susidomejimц, kПzinеѕ situacijas, рпушота pranesti Теlѕiч арѕ. VPK virsininkui ar atsakingam
tomis dienomis uz tarnyb!tpareigiinui ir atstovui Шriasklaidai.
15. Informacij!t арје dideli rezonans!t visuomeneje sukelusi ir Шriasklaidоѕ demesio sulaukusi
pad nusikaltim!t Теlѕiч арѕ. VPK РК ptiZiiirimose tetitotijose teikia роНсјјоѕ kоmisatiаtч
virsininkai, informacijos turini suderin« su Теlѕiч арѕ. УРК virSininku ar pavaduotoju veiklai ir su
tyrimui vadovaujanciu prokuroru.
16. Informacija, kuri!t rengiant nereikia kaupti рарildоmч duоmепч, ујеѕоѕјоѕ informacijos
rengejams ir (ar) platintojams pateikiama ne veliau kaip per viеП!t darbo dienII, о informacija, kuri!t
rengiant reikia kaupti papildomus duomenis, - ne veliau kaip per savait«.
17. Informacija арје роНсјјоѕ reformII, biudZetl\, matetialin« baz«<, personalII, РоНсјјоѕ
departamento vadovybes isakymus, nurodymus, kitus su ѕшјеѕ роНсјја susijusius klausimus teikia
tik Теlѕiч арѕ. VPK ir РК vadovai, ir tik suderinus su РоНсјјоѕ departamento vadovybe ar
atitinkamo struktiirinio padalinio vadovu.

18. Vykdant speciali!tSias antiterotistines, ikaitч islaisvinirno ir раvојiпgч пuѕikaltеliч
sulaikymo operacijas, informacij!t Шriаѕklaidai teikia роНсјјоѕ generalinis komisaras arba јо
igaliotas operacijai vadovaujantis ратејgiinas.

19. Gresiant ekstremaliai situacijai ar јш susidarius, informacij!t visuomenei арје susidariusi!t
padeti pagal ѕауо kompetencij!t teikia, organizuoja spaudos konferencijas, rengia pranesimus ir
leidZia biuletenius РоНсјјоѕ еkstrеmaliч ѕituaсiјч valdymo centras.
III. NESКELBТINA INFORМACIJA
20. Viesosios informacijos rengejarns ir platintojams neteikiarna ѕј informacija:

20.1. sudaranti valstybin« раѕlарц ir јоѕ apsaugl\;

20.2. tamybin pas1apti ir jos apsaugl\;

20.3. komercin pas1apti ir jos apsaugl\;
20.4. asmens sveikatos (medicinin) pas1apti ir jos apsaugl\;

20.5. nukentejusiq asmenq anketiniai duomenys (asmens kodas, gimimo data, tiksli
gyvenamoji vieta);

20.6. 1ytiniq bei kitq sunkiq nusikaltimq aukq, savizudZiq anketiniai duomenys;

20.7. informacija apie nepilname<'!ius nukentejusiuosius ir itariamuosius;
20.8. nusikaltimq liudytojq anketiniai duomenys ir kita informacija apie juos;
20.9. informacija apie privatq Zmogaus gyvenimlt. Tokio pobiidZio informacija ske1biama tik
tam Zmogui sutikus arba tais atvej ais, kai tai padetq atskleisti nusikaltimus ar istatymq pliZeidimus;
20.10. policijos pareigiinq tamybines veiklos metu gauta informacija, kuri pakellktq Zmogaus
garbei, orumui ar saugumui, fiziniq ir juridiniq asmenq teisetiems interesams, sutrukdytq
nusikalstamq veikq prevencijll, iaikinimlt arba 1emtqjq padaryml\;
20.11. kita informacija, kurilt teikti draudZia istatymai ar kiti teises aktai.
21. Policijos pareigiinq, padariusiq teises pliZeidimll, ske1biami inicialai, gimimo metai ir
pareigos.

IV. INFORMACIJOS PATEIKIMO FORMA IR TURINYS
22. Informacijos pateikimo viewsios informacijos rengejams ir p1atintojams formos:
22.1. praneirnas spaudai;

22.2. spaudos konferencija;
22.3. trumpoji spaudos konferencija;
22.4. interviu vieosios informacijos rengejams;
22.5. atsakymai i vidosios informacijos rengejq paklausimus;
22.6. vaizdo ir garso i.rMas;

22.7.

paros

ivykiq ir nusikaltimq Te1iq apskrities

vyriausiojo policijos

komisariato

aptarnaujamos teritorijos suvestines.
23. RMytiniai praneimai spaudai kaupiami ir saugomi ne maZiau kaip vienerius metus.
24. Parengta informacija vieosios informacijos rengejams teikiama su pastaba, kad jlt
ske1biant biitq nurodomas informacijos altinis.
25. Vieosios informacijos rengejq ar p1atintojq atvykimas i Te1iq aps. VPK rengti reportaZq,
fIlmuoti, fotografuoti ar gauti informacijos turi biiti i anksto suderintas su Te1iq aps. VPK
viclininku, komunikacijos grupes vyriausilija specialiste, 0 atvykimas i Te1iq aps. VPK PK - su
Te1iq aps. VPK PK vidininku ar darbuotoju, atliekaniu atstovo spaudai ar vieqjq ryiq
specialisto funkcijas.
26. Informacijos teikimas vieosios informacijos rengejams te1efonu nerekomenduotinas.
Patartina paskirti laiklt susitikti arba viewsios informacijos rengejus dominanius klausimus atsiqsti
raStu, e1ektroniniu pMtu.

27. Informacija, kurilt atstovai £niasklaidai teikia 1aikydamiesi iq taisykliq, yra oficiali.
Pateikiama £niasklaidai informacija negali prietarauti oficialiai Policijos departamento, Te1iq aps.
VPK ir PK pozicijai.
28. Informacija, iskyrus policijos pareigiinq interviu, atsakymus i vieosios informacijos
rengejq ir p1atintojq paklausimus, turi biiti teikiama visiems vieosios informacijos rengejams ir
platintojams vienoda tvarka ir vienu metu.

29. Atstovq £niasklaidai parengti praneimai turi biiti perduoti ziniq agenruroms (ELTA ir
BNS).

30. Te1iq aps. VPK ir PK atstovq £niasklaidai parengti praneimai £niq agentiiroms
siuniami ir Policijos departamento Komunikacijos skyriui.
31. Te1iq aps. VPK ir PK atsakingi darbuotojai nuolatos informacijlt teikia pagal Policijos
departamento Komunikacijos skyriaus pateiktlt ataskaitos formlt. Teikiant informacijlt turi biiti
nurodyta:

---- -------------- .._----_.._-------------------

31.1. teigiamq, neigiamq, neutraliq straipsniq ar televizijos, radijo laidq skaicius, trumpa jq
anotacija;

31.2. parengtq pranesimq spaudai skaicius. trumpa jq anotacija.
32. Rajono spaudoje pasirodC( kritiniai ar teigiami aktualiis straipsniai apie Telsiq aps. VPK,
Telsiq aps. VPK PK ul paeill dienll turi biiti perduoti Policijos departamento Komunikacijos skyriui.

V. ATSAKOMYBE UZ PASKELBTJ\ INFORMACIJJ\
33. DraudZiama daryti i informacijos rengejams, platintojams ar Zumalistams. ketinant

neteisingai atspindeti ivykius. faktus.
34. Pareigiino. neturincio teises teikti informacijlj, paskelbta informacija yra neoficiali ir
laikomajo asmenine nuomone.
35. U neoficialiai pask1eisUl ar pakenkusill tyrimui informacijll pareigiinai atsako istatymq
nustatyta tvarka.

36. Policijos istaigq atstovai Ziniask1aidai ir kiti pareigiinai. pateikC( viesosios informacijos

rengejams ar platintojams neatitinkancill tikroves informacij!l ar kitaip pareidC( teises aktq bei Sio
reglamento nuostatas. atsako istatymq nustatyta tvarka.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
37.

Viesosios informacijos rengejui ar platintojui iSkraipius policijos istaigos atstovo

Ziniasklaidai perduotos informacijos turini, atstovas Ziniask1aidai turi teisC( gauti papildomll
informacij!l is jll pateikusio pirminio saltinio ir privalo issiqsti viesosios informacijos rengejui ar
platintojui motyvuoUl paneigimll ar pataisymll.
38. Jeigu masinio informavimo priemonese paviesinamas negatyvus reiSkinys, tiesiogiai
susijC(s su Telsiq aps. VPK pareigiinq veik1a, atliekamas tarnybinis patikrinimas. Faktarns
pasitvirtinus. policijos istaigos vardu spaudoje iSreiSkiamas apgailestavimas ir uWkrinarna, kad
kalti asmenys bus nubausti nustatyta tvarka.
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