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DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ
DIREKCIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. LAPKRIČIO 20 D. ĮSAKYMO NR.
V-177 „DĖL PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO, ASMENŲ
APTARNAVIMO IR INFORMACIJOS TEIKIMO ŽINIASKLAIDAI
VALSTYBĖS ĮMONĖJE LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ
DIREKCIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2022 m. ______________ ____ d. Nr. ________
Vilnius
Vadovaudamasis valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Kelių
direkcija) įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d.
įsakymu Nr. 3-476 „Dėl Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatų
patvirtinimo“ 35.10 papunkčiu:
1. P a k e i č i u Kelių direkcijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V-177
„Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo, asmenų aptarnavimo ir informacijos teikimo žiniasklaidai
valstybės įmonėje Lietuvos automobilių kelių direkcijoje taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų
Prašymų ir skundų nagrinėjimo, asmenų aptarnavimo ir informacijos teikimo žiniasklaidai valstybės
įmonėje Lietuvos automobilių kelių direkcijoje taisyklių 36 punktą ir išdėstau jį taip:
„36. Asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris
kreipiasi, kitų asmenų ar Kelių direkcijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti
išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Kelių direkcijoje dienos, o negalint to
padaryti dėl objektyvių priežasčių terminas gali būti pratęstas iki 20 darbo dienų.“
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios 2022 m. balandžio 14 d. Kelių direkcijos direktoriaus
įsakymą Nr. VE-73 „ Dėl valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2020 m. lapkričio
19 d. direktoriaus įsakymo Nr. V-177 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo, asmenų aptarnavimo ir
informacijos teikimo žiniasklaidai valstybės įmonėje Lietuvos automobilių kelių direkcijoje
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
3. P a v e d u Turto ir veiklos valdymo departamento Bendrųjų reikalų skyriaus vadovui
Evaldui Grebenkovui organizuoti Kelių direkcijos darbuotojų supažindinimą su šiuo įsakymu per
dokumentų valdymo sistemą.
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