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LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS
 

ĮSAKYMAS
DĖL PRIVAČIŲ DETEKTYVŲ KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMO, PRIVATAUS DETEKTYVO KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMŲ

IŠDAVIMO, JŲ GALIOJIMO LAIKINO SUSTABDYMO, GALIOJIMO LAIKINO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR
PRIVATAUS DETEKTYVO VEIKLOS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO, ĮSPĖJIMŲ APIE PRIVATAUS DETEKTYVO VEIKLOS

PAŽYMĖJIMŲ GALIOJIMO PANAIKINIMĄ IR PRIVATAUS DETEKTYVO VEIKLOS PAŽYMĖJIMŲ GALIOJIMO
PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 
2015 m. gruodžio 9 d. Nr. 5-V-1128

Vilnius
 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės veiklos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu:

1. T v i r t i n u  pridedamus:

1.1.  Privačių  detektyvų  kvalifikacijos  suteikimo,  privataus  detektyvo  kvalifikacijos  pažymėjimų  išdavimo,  jų  galiojimo  laikino

sustabdymo,  galiojimo  laikino  sustabdymo  panaikinimo  ir  privataus  detektyvo  veiklos  pažymėjimų  išdavimo,  įspėjimų  apie  privataus

detektyvo veiklos pažymėjimų galiojimo panaikinimą ir privataus detektyvo veiklos pažymėjimų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašą;

1.2. Privačių detektyvų veiklos ataskaitos formą.

2. S k e l b i u  šį įsakymą Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

3. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 
 
 
Policijos generalinis komisaras                                                                                 Linas Pernavas
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PATVIRTINTA
Lietuvos policijos generalinio komisaro
2015 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 5-V-1128 

 
 

 
PRIVAČIŲ DETEKTYVŲ KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMO, PRIVATAUS DETEKTYVO KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMŲ

IŠDAVIMO, JŲ GALIOJIMO LAIKINO SUSTABDYMO, GALIOJIMO LAIKINO SUSTABDYMO PANAIKINIMO IR
PRIVATAUS DETEKTYVO VEIKLOS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO, ĮSPĖJIMŲ APIE PRIVATAUS DETEKTYVO VEIKLOS

PAŽYMĖJIMŲ GALIOJIMO PANAIKINIMĄ IR PRIVATAUS DETEKTYVO VEIKLOS PAŽYMĖJIMŲ GALIOJIMO
PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

 
 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Privačių detektyvų kvalifikacijos suteikimo, privataus detektyvo kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, jų galiojimo laikino

sustabdymo,  galiojimo  laikino  sustabdymo  panaikinimo  ir  privataus  detektyvo  veiklos  pažymėjimų  išdavimo,  įspėjimų  apie  privataus

detektyvo veiklos pažymėjimų galiojimo panaikinimą  ir  privataus detektyvo veiklos pažymėjimų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas

(toliau  –  Tvarkos  aprašas)  reglamentuoja  privačių  detektyvų  kvalifikacijos  suteikimo,  privataus  detektyvo  kvalifikacijos  pažymėjimų

išdavimo, jų galiojimo laikino sustabdymo, galiojimo laikino sustabdymo panaikinimo ir privataus detektyvo veiklos pažymėjimų išdavimo,

įspėjimų  apie  privataus  detektyvo  veiklos  pažymėjimų  galiojimo  panaikinimą  ir  privataus  detektyvo  veiklos  pažymėjimų  galiojimo

panaikinimo tvarką.

2. Tvarkos aprašo nuostatos taikomos asmenims, siekiantiems užsiimti privačia detektyvine veikla Lietuvos Respublikoje, taip

pat  asmenims,  pageidaujantiems,  kad  užsienyje  įgyta  kvalifikacija  būtų  pripažinta  tinkama  dirbti  privačiu  detektyvu  (toliau  –  privatus

detektyvas).

3.  Užsienyje  įgytą  profesinę  kvalifikaciją,  suteikiančią  teisę  dirbti  detektyvu,  pripažįsta  Privačių  detektyvų  kvalifikacijos

vertinimo komisija (toliau – Komisija).

4. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Pareiškėjas – asmuo, siekiantis tapti privačiu detektyvu.

4.2.  Kompetencija  –  asmens,  siekiančio  tapti  privačiu  detektyvu,  gebėjimas,  remiantis  įgytų  žinių,  mokėjimų,  įgūdžių  ir

vertybinių nuostatų visuma, tinkamai įgyvendinti privataus detektyvo teises ir pareigas. 

4.3. Kvalifikacija – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstama asmens, siekiančio tapti privačiu detektyvu,

turimų kompetencijų arba profesinės patirties ir turimų kompetencijų, reikalingų privačiai detektyvinei veiklai, visuma.

4.4.  Privataus  detektyvo  kvalifikacinis  egzaminas  –  asmens,  siekiančio  tapti  privačiu  detektyvu,  turimų  kompetencijų,

reikalingų privačiai detektyvinei veiklai, patikrinimas.

5. Kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės

veiklos įstatyme.

6. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės veiklos

įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, šiuo Tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais.

 
II SKYRIUS

ASMENŲ, TURINČIŲ TEISĘ VERSTIS PRIVAČIA DETEKTYVINE VEIKLA KITOJE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖJE
NARĖJE AR EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS VALSTYBĖJE IR SIEKIANČIŲ PRIVAČIOS DETEKTYVINĖS VEIKLOS

PASLAUGAS TEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMAS, SPRENDIMŲ
PRIĖMIMAS IR PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

 

7.  Asmeniui,  turinčiam  teisę  verstis  privačia  detektyvine  veikla  kitoje  Europos  Sąjungos  valstybėje  narėje  ar  Europos

ekonominės erdvės valstybėje  ir  siekiančiam privačios detektyvinės veiklos paslaugas teikti  Lietuvos Respublikoje  įsisteigus,  privataus

detektyvo kvalifikacinio egzamino laikyti nereikia.  Šiam asmeniui privataus detektyvo kvalifikacijos pažymėjimas ir  privataus detektyvo

veiklos pažymėjimas išduodamas, jeigu jo  profesinė  kvalifikacija  buvo pripažinta  ir  nebuvo nustatyta,  kad jis ir  jo veikla  kelia  grėsmę

Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui. Ar asmuo ir jo veikla kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, Policijos

departamento  prie  Vidaus  reikalų  ministerijos  (toliau  –  Policijos  departamentas)  prašymu nustato  ir  jam informaciją  pateikia  Lietuvos

Respublikos  valstybės  saugumo  departamentas.  Pareiškėjas,  turintis  teisę  verstis  privačia  detektyvine  veikla  kitoje  Europos  Sąjungos

valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje ir siekiantis privačios detektyvinės veiklos paslaugas teikti Lietuvos Respublikoje

įsisteigęs bei pageidaujantis tapti privačiu detektyvu, Policijos departamentui tiesiogiai arba per Policijos elektroninių paslaugų sistemą (toliau

– PEPS) pateikia:

7.1. prašymą pripažinti privataus detektyvo kvalifikaciją ir išduoti privataus detektyvo kvalifikacijos pažymėjimą bei privataus

detektyvo veiklos pažymėjimą. Prašyme pareiškėjas turi sutikti, kad policija teisės aktų nustatyta tvarka atliktų patikrinimus, susijusius su

Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės veiklos įstatyme nustatytais apribojimais. Prašyme turi būti nurodyta pareiškėjo darbovietė, el.
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pašto adresas, jo lankomos sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas ir adresas;

7.2. užsienio valstybės išduotą privataus detektyvo veiklą pagrindžiantį dokumentą;

7.3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (dokumentas pateikiamas, tik jei kreipiamasi tiesiogiai);

7.4. vieną nuotrauką (3 x 4 cm), jeigu jos Policijos informacinėje sistemoje nėra.

8.  Tiesiogiai  priimdamas  pareiškėjo  prašymą  policijos  pareigūnas  ar  kitas  atitinkamus  įgaliojimus  turintis  asmuo  (toliau  –

pareigūnas) sutikrina asmens tapatybę, įvertina, ar  pateikti visi reikiami dokumentai ir ar  jie  tinkamai įforminti. Jeigu trūksta kurio nors

dokumento (-ų) ar jis (jie) netinkamai įformintas (-i), asmens pasirinkimu prašymas ir kiti nurodyti dokumentai grąžinami asmeniui papildyti

ar tinkamai įforminti.

9.  Jei  visi  pateikti  dokumentai  įforminti  tinkamai,  pareigūnas,  padaręs  dokumentų  elektronines  kopijas,  asmens  prašymą

atspausdina  iš  Policijos  licencijuojamos  veiklos  informacinės  sistemos  (toliau  –  PLVIS)  ir  pateikia  asmeniui  pasirašyti.  Elektroninės

dokumentų  kopijos  įkeliamos į PLVIS.  Dokumentų  originalus pareigūnas grąžina  juos pateikusiam asmeniui,  taip  pat  išduoda  asmeniui

pažymą apie priimtą prašymą.

10. Ar per PEPS pateikti visi reikiami dokumentai ir ar jie tinkamai įforminti, pareigūnas įvertina per 5 darbo dienas. Jeigu

trūksta  kurio  nors  dokumento  (-ų)  ar  jis  (jie)  netinkamai  įformintas  (-i),  asmuo  per  5  darbo  dienas  nuo  prašymo  pateikimo  dienos

informuojamas,  kad ne  vėliau  kaip  per  15 darbo  dienų nuo rašto  išsiuntimo dienos jį (juos)  turi  pateikti (patikslinti),  priešingu atveju

pareigūnas prašymą palieka nenagrinėtą ir apie tai per 5 darbo dienas, pasibaigus 15 darbo dienų terminui, informuoja asmenį.

11. Prašymo nagrinėjimo pradžia laikoma visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų pateikimo Policijos departamentui

diena.

12.  Gavęs  visus  tinkamai  įformintus  dokumentus,  pareigūnas  organizuoja  patikrinimus,  siekdamas  išsiaiškinti,  ar  asmeniui

netaikomi apribojimai, nustatyti Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės veiklos įstatymo 8 straipsnyje:

12.1. ar pareiškėjui nėra taikomi Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 punktuose

nustatyti kriterijai, raštu klausiama Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

12.2. ar pareiškėjui nėra taikomi Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 5 punkte nustatyti

kriterijai, raštu klausiama Valstybės tarnybos departamento;

12.3. ar pareiškėjui nėra taikomi Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 8 ir 9 punktuose

nustatyti kriterijai, raštu klausiama Valstybės saugumo departamento.

13. Pareigūnas,  gavęs ir  nustatyta tvarka užregistravęs prašymą PLVIS, ne vėliau kaip per 30 dienų suderina su Komisijos

pirmininku Komisijos pasėdžio laiką ir vietą ir apie tai per PEPS arba paštu informuoja asmenį, pateikusį prašymą dėl detektyvo pažymėjimo

išdavimo.

14. Kvalifikacijos pripažinimas organizuojamas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo prašymo pateikimo dienos Privataus detektyvo

kvalifikacinio egzamino organizavimo, laikymo ir vertinimo taisyklių nustatyta tvarka.

15. Remiantis patikrinimo ir Komisijos pasėdžio protokolu bei šio Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytais dokumentais, priimamas

sprendimas dėl privataus detektyvo kvalifikacijos ir privataus detektyvo veiklos pažymėjimo (toliau – pažymėjimas) išdavimo ar neišdavimo.

16. Patikrinimai turi būti atlikti ir sprendimas dėl pažymėjimo išdavimo (neišdavimo) turi būti priimtas ne vėliau kaip per 55

dienas nuo šio Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytų visų dokumentų pateikimo ir prašymo užregistravimo dienos. Prie medžiagos gali būti

pridėti kiti dokumentai (pažymos, teismo sprendimai ir kt.), apibūdinantys tikrinamus asmenis.

17. Priėmęs sprendimą, Policijos departamentas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos prašyme nurodytu

būdu informuoja asmenį apie išduodamą pažymėjimą arba pateikia motyvuotą atsakymą neišduoti pažymėjimo, nurodydamas sprendimo

apskundimo tvarką.

18. Asmenims, įsisteigusiems kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje ir siekiantiems

privačios detektyvinės veiklos paslaugas teikti Lietuvos Respublikoje laikinai ar vieną kartą suteikti privačios detektyvinės veiklos paslaugas,

netaikomi Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės  veiklos įstatymo 6  straipsnyje  nustatyti  reikalavimai.  Šis  asmuo teikti privačios

detektyvinės veiklos paslaugas Lietuvos Respublikoje gali priežiūros institucijai pateikęs prašymą apie numatomą privačios detektyvinės

veiklos paslaugų laikiną ar vienkartinį teikimą ir gavęs šios institucijos sprendimą. Sprendimą priežiūros institucija priima ne vėliau kaip per

30 dienų nuo prašymo apie numatomą privačios detektyvinės veiklos paslaugų teikimą gavimo dienos, jeigu nebuvo nustatyta, kad asmuo

kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui.

 

III SKYRIUS
PRIVATAUS DETEKTYVO KVALIFIKACINIS EGZAMINAS, PRIVATAUS DETEKTYVO KVALIFIKACIJOS PAŽYMĖJIMŲ

IŠDAVIMAS, JŲ GALIOJIMO LAIKINAS SUSTABDYMAS, GALIOJIMO LAIKINO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR
PRIVATAUS DETEKTYVO VEIKLOS PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS, ĮSPĖJIMŲ APIE PRIVATAUS DETEKTYVO VEIKLOS

PAŽYMĖJIMŲ GALIOJIMO PANAIKINIMĄ IR PRIVATAUS DETEKTYVO VEIKLOS PAŽYMĖJIMŲ GALIOJIMO
PANAIKINIMAS

 

19.  Lietuvos Respublikos pilietis,  pageidaujantis tapti privačiu  detektyvu,  Policijos departamentui tiesiogiai arba  per  PEPS

pateikia:

19.1. prašymą laikyti privataus detektyvo kvalifikacinį egzaminą ir išduoti privataus detektyvo kvalifikacijos pažymėjimą bei

privataus detektyvo veiklos pažymėjimą. Prašyme  pareiškėjas  turi sutikti,  kad  policija  teisės aktų  nustatyta  tvarka  atliktų  patikrinimus,
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susijusius su Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės  veiklos įstatyme nustatytais  apribojimais.  Prašyme  turi būti nurodyta  asmens

darbovietė, el. pašto adresas, asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas ir adresas;

19.2.  privačių  detektyvų  mokymo  programos  baigimo  pažymėjimą  arba  dvejų  metų  veiklos  teisėsaugos,  teisėtvarkos  ar

žvalgybos institucijose profesinę patirtį patvirtinantį dokumentą;

19.3. išsilavinimo dokumentus (asmuo turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį teisės studijų krypties išsilavinimą);

19.4. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (dokumentas pateikiamas, tik jei kreipiamasi tiesiogiai);

19.5. vieną nuotrauką (3 x 4 cm), jeigu jos Policijos informacinėje sistemoje nėra.

20. Tiesiogiai priimdamas prašymą pareigūnas sutikrina asmens tapatybę, įvertina, ar pateikti visi reikiami dokumentai ir ar jie

tinkamai įforminti. Jeigu trūksta kurio nors dokumento (-ų) ar jis (jie) netinkamai įformintas (-i), asmens pasirinkimu prašymas ir kiti nurodyti

dokumentai grąžinami asmeniui papildyti ar tinkamai įforminti.

21.  Jei  visi  pateikti  dokumentai  įforminti  tinkamai,  pareigūnas,  padaręs  dokumentų  elektronines  kopijas,  asmens prašymą

atspausdina iš PLVIS ir pateikia asmeniui pasirašyti. Elektroninės dokumentų kopijos įkeliamos į PLVIS. Dokumentų originalus pareigūnas

grąžina juos pateikusiam asmeniui, taip pat išduoda asmeniui pažymą apie priimtą prašymą.

22. Ar per PEPS pateikti visi reikiami dokumentai ir ar jie tinkamai įforminti, pareigūnas įvertina per 5 darbo dienas. Jeigu

trūksta  kurio  nors  dokumento  (-ų)  ar  jis  (jie)  netinkamai  įformintas  (-i),  asmuo  per  5  darbo  dienas  nuo  prašymo  pateikimo  dienos

informuojamas,  kad ne  vėliau  kaip  per  15 darbo  dienų nuo rašto  išsiuntimo dienos jį (juos)  turi  pateikti (patikslinti),  priešingu atveju

pareigūnas prašymą palieka nenagrinėtą ir apie tai per 5 darbo dienas, pasibaigus 15 darbo dienų terminui, informuoja asmenį.

23. Prašymo nagrinėjimo pradžia laikoma visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų pateikimo Policijos departamentui

diena.

24. Gavęs visus tinkamai įformintus dokumentus, pareigūnas ne vėliau kaip per 5 dienas organizuoja patikrinimus, siekdamas

išsiaiškinti, ar asmeniui netaikomi apribojimai, nustatyti Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės veiklos įstatymo 8 straipsnyje:

24.1. ar pareiškėjui nėra taikomi Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 punktuose

nustatyti kriterijai, raštu klausiama Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

24.2. ar pareiškėjui nėra taikomi Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 5 punkte nustatyti

kriterijai, raštu klausiama Valstybės tarnybos departamento;

24.3. ar pareiškėjui nėra taikomi Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 8 ir 9 punktuose

nustatyti kriterijai, raštu klausiama Valstybės saugumo departamento.

25. Pareigūnas,  gavęs ir  nustatyta tvarka užregistravęs prašymą PLVIS, ne vėliau kaip per 30 dienų suderina su Komisijos

pirmininku privataus detektyvo kvalifikacinio egzamino laiką ir vietą ir apie tai per PEPS arba paštu informuoja asmenį, pateikusį prašymą

dėl detektyvo pažymėjimo išdavimo.

26. Privataus detektyvo kvalifikacinis egzaminas organizuojamas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo prašymo pateikimo dienos

Privataus detektyvo kvalifikacinio egzamino organizavimo, laikymo ir vertinimo taisyklių nustatyta tvarka.

27. Remiantis patikrinimo ir privataus detektyvo kvalifikacinio egzamino laikymo rezultatais ir šio Tvarkos aprašo 19 punkte

nurodytais dokumentais, priimamas sprendimas dėl pažymėjimo išdavimo ar neišdavimo.

28. Patikrinimai turi būti atlikti ir sprendimas dėl pažymėjimo išdavimo (neišdavimo) turi būti priimtas ne vėliau kaip per 55

dienas nuo šio Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytų visų dokumentų pateikimo ir prašymo užregistravimo dienos. Prie medžiagos gali būti

pridėti kiti dokumentai (pažymos, teismo sprendimai ir kt.), apibūdinantys tikrinamus asmenis.

29. Priėmęs sprendimą, Policijos departamentas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos prašyme nurodytu

būdu informuoja asmenį apie išduodamą pažymėjimą arba pateikia motyvuotą atsakymą neišduoti pažymėjimo, nurodydamas sprendimo

apskundimo tvarką.

30. Pažymėjimas spausdinamas iš PLVIS. Pažymėjimo numeris automatiniu būdu pagal eilę suteikiamas iš PLVIS.  Pažymėjimas

išduodamas neterminuotai.

31. Pažymėjimas neišduodamas, jei asmuo:

31.1. be pateisinamos priežasties neatvyksta laikyti privataus detektyvo kvalifikacinio egzamino;

31.2. neatitinka Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės veiklos įstatymo 6 straipsnyje nustatytų reikalavimų;

31.3.  nepateikia  dokumentų,  kurių  reikia  privataus  detektyvo  kvalifikacijos  pažymėjimui  ir  privataus  detektyvo  veiklos

pažymėjimui gauti, arba dokumentai yra netinkamai įforminti ir per priežiūros institucijos nustatytą terminą privačiu detektyvu siekiantis

tapti asmuo dokumentų nepatikslina ir (ar) nepateikia trūkstamų dokumentų;

31.4. neišlaiko privataus detektyvo kvalifikacinio egzamino.

32.  Praradusiam  pažymėjimą  asmeniui,  kuris  pateikia  motyvuotą  prašymą,  Policijos  departamentas  išduoda  pažymėjimo

dublikatą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo prašymo gavimo dienos. Išduoto pažymėjimo galiojimo data ir numeris nesikeičia.

33.   Policijos  departamentas,  gavęs  informaciją,  kad  privatus detektyvas pažeidžia  teisės  aktų,  reglamentuojančių  privačią

detektyvinę  veiklą,  reikalavimus,  nevykdo  ar  netinkamai  vykdo  privataus  detektyvo  pareigas  ir  nėra  pagrindo  panaikinti  privataus

detektyvo veiklos pažymėjimo galiojimo, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo informacijos gavimo įspėja privatų detektyvą apie galimą privataus

detektyvo veiklos pažymėjimo galiojimo panaikinimą.

34.  Apie  galimą  privataus  detektyvo  veiklos  pažymėjimo  galiojimo  panaikinimą  įspėtas  privatus  detektyvas  turi  pašalinti
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privačios  detektyvinės  veiklos  pažeidimus  per  priežiūros  institucijos  nustatytą  laiką.  Pašalinęs  pažeidimus,  privatus  detektyvas  turi

nedelsdamas apie  tai pranešti priežiūros institucijai,  o  ši  patikrina,  ar  pažeidimai pašalinti ir  kokių  veiksmų imtasi,  kad  šie  pažeidimai

nepasikartotų.

35.  Jeigu  privačios  detektyvinės  veiklos  pažeidimas  nepašalintas  dėl  nepriklausančių  nuo  privataus  detektyvo  aplinkybių,

policijos generalinis komisaras arba jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti privačios detektyvinės veiklos pažeidimo pašalinimo terminą (iki 30

dienų), kai to motyvuotai prašo privatus detektyvas.

36. Motyvuotą sprendimą dėl privataus detektyvo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo laikino sustabdymo, privataus detektyvo

kvalifikacijos  pažymėjimo  galiojimo  laikino  sustabdymo  panaikinimo  priima  policijos  generalinis  komisaras  arba  jo  įgaliotas  asmuo,

atsižvelgdamas į Komisijos siūlymą. Apie sprendimą laikinai sustabdyti privataus detektyvo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą, panaikinti

privataus detektyvo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo laikiną sustabdymą privačiam detektyvui pranešama raštu ne vėliau kaip per 3 darbo

dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

37. Privataus detektyvo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas laikinai sustabdomas:

37.1. kai paaiškėja, kad privataus detektyvo kompetencija yra nepakankama dėl kartotinių privataus detektyvo teisių ar pareigų

pažeidimų;

37.2. kai paaiškėja, kad privatus detektyvas šiurkščiai pažeidė bent vieną iš Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės veiklos

įstatymo 22, 23 ar 24 straipsniuose nurodytų sąlygų.

38. Privatus detektyvas privalo ne vėliau kaip kitą  darbo dieną po privataus detektyvo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo

laikino sustabdymo grąžinti priežiūros institucijai privataus detektyvo veiklos pažymėjimą.

39.  Privataus  detektyvo  kvalifikacijos  pažymėjimo  galiojimo  laikinas  sustabdymas  panaikinamas,  kai  privatus  detektyvas

sėkmingai perlaiko privataus detektyvo kvalifikacinį egzaminą.

40. Panaikinus privataus detektyvo kvalifikacijos pažymėjimo laikiną sustabdymą, privataus detektyvo veiklos pažymėjimas

grąžinamas privačiam detektyvui.

41.  Motyvuotą  sprendimą dėl privataus detektyvo veiklos pažymėjimo galiojimo panaikinimo priima  policijos generalinis

komisaras arba jo įgaliotas asmuo, atsižvelgdamas į Komisijos siūlymą. Apie sprendimą panaikinti privataus detektyvo veiklos pažymėjimo

galiojimą privačiam detektyvui pranešama raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

42. Privataus detektyvo veiklos pažymėjimo galiojimas panaikinamas:

42.1. privataus detektyvo prašymu;

42.2. kai atsiranda sąlygų, dėl kurių privatus detektyvas negali būti laikomas turinčiu nepriekaištingą reputaciją;

42.3. kai paaiškėja, kad siekiant gauti privataus detektyvo veiklos pažymėjimą buvo pateikti žinomai neteisingi duomenys;

42.4. kai privatus detektyvas, kurio kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas laikinai sustabdytas, toliau vykdo privačią detektyvinę

veiklą;

42.5. kai privatus detektyvas, įspėtas apie galimą privataus detektyvo veiklos pažymėjimo galiojimo panaikinimą, per priežiūros

institucijos nustatytą terminą nepašalina privačios detektyvinės veiklos pažeidimų ir  (ar) nepraneša priežiūros institucijai apie pažeidimų

pašalinimą;

42.6. kai yra duomenų, kad privataus detektyvo veikla kelią grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, asmenų

gyvybei ir sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai ir visuomenės saugumui, taip pat kitoms asmenų teisėms ir laisvėms, susijusioms su privačiu

gyvenimu;

42.7. kai privatus detektyvas, įspėtas apie galimą privataus detektyvo veiklos pažymėjimo galiojimo panaikinimą, per vienerius

metus antrą kartą padaro pažeidimą, susijusį su privačia detektyvine veikla;

42.8. kai paaiškėja, kad privataus detektyvo veikla apima ne tik Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės veiklos įstatymo

21 straipsnyje nurodytų privačios detektyvinės veiklos paslaugų teikimą arba peržengia paslaugų teikimo sutartyje nustatytas ribas;

42.9. kai privatus detektyvas per trejus metus nuo privataus detektyvo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo nepradeda privačios

detektyvinės veiklos arba ilgiau kaip trejus metus iš eilės nevykdo privačios detektyvinės veiklos;

42.10. kai privatus detektyvas miršta.

43. Jeigu privataus detektyvo veiklos pažymėjimo galiojimas buvo panaikintas šio Tvarkos aprašo  42.2, 42.3, 42.4, 42.5, 42.6,

42.7  ir  42.8  papunkčiuose  nustatytais  atvejais,  kreiptis  į priežiūros instituciją  dėl  privataus detektyvo kvalifikacijos  suteikimo ir  naujo

privataus detektyvo veiklos pažymėjimo išdavimo galima ne anksčiau kaip po trejų metų nuo pažymėjimo galiojimo panaikinimo.

44. Sprendimas panaikinti privataus detektyvo veiklos pažymėjimo galiojimą įsigalioja iš karto po jo priėmimo, išskyrus Lietuvos

Respublikos  privačios  detektyvinės  veiklos  įstatymo  12  straipsnio  6  dalyje  nurodytą  atvejį.  Panaikinęs  privataus  detektyvo  veiklos

pažymėjimo galiojimą,  Policijos departamentas nedelsdamas praneša  privačiam detektyvui apie  privataus detektyvo veiklos pažymėjimo

galiojimo panaikinimo priežastis ir datą. Nuo privataus detektyvo veiklos pažymėjimo galiojimo panaikinimo dienos privačiam detektyvui

draudžiama vykdyti privačią detektyvinę veiklą. Gavęs Policijos departamento sprendimą panaikinti privataus detektyvo veiklos pažymėjimo

galiojimą, privatus detektyvas nedelsdamas nutraukia sudarytas paslaugų teikimo sutartis arba kliento sutikimu perduoda jas vykdyti kitam

privačiam detektyvui ir  apie  tai praneša Policijos departamentui.  Panaikinus privataus detektyvo veiklos pažymėjimo galiojimą,  privatus

detektyvas privalo ne vėliau kaip kitą dieną Policijos departamentui perduoti paslaugų teikimo sutarčių kopijas ir visą informaciją, surinktą

vykdant  privačią  detektyvinę  veiklą,  taip  pat  grąžinti  privataus  detektyvo  kvalifikacijos  pažymėjimą  ir  privataus  detektyvo  veiklos
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pažymėjimą.

45. Privataus detektyvo kvalifikacijos pažymėjimas pripažįstamas netekusiu galios įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo privačiam

detektyvui uždraudžiama verstis privačia detektyvine veikla.

 
 

IV SKYRIUS
 

PRIVAČIŲ DETEKTYVŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATEIKIMO TVARKA
 

 

 

46. Privačių detektyvų veiklos ataskaitą pildo privatus detektyvas, privačių detektyvų grupė ar privačių detektyvų bendrija ir ją

iki einamųjų metų sausio 10 dienos pateikia Policijos departamentui elektroniniu paštu leidimai.pd@policija.lt arba raštu.

 

47. Privačių detektyvų veiklos ataskaitoje nurodomi praeitų metų gruodžio 31 dienos duomenys apie dirbančius darbuotojus,

sudarytas sutartis dėl paslaugų teikimo ir kt.

 

 
V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 

48. Pareiškėjas, nesutinkantis su Komisijos sprendimu, gali jį apskųsti teismui Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų

nustatyta tvarka.

 
_________________

 
 
 

 
Forma patvirtinta

Lietuvos policijos

generalinio komisaro

2015 m. gruodžio 9 d.

įsakymu Nr. 5-V-1128

 

 

 

(pavadinimas)
 

PRIVAČIŲ DETEKTYVŲ VEIKLOS ATASKAITA
 

(data)
 

(vieta)
 

Eil.

Nr.

Miestas

(rajonas)

Sudarytos sutartys su:

 

Duomenys apie suteiktas paslaugas pagal

Lietuvos Respublikos privačios detektyvinės veiklos įstatymo 21 str. 1 d.:

Darbuotojų

skaičius

fiziniais

asmenimis 

juridiniais

asmenimis 1 p. 2 p. 3p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 8 p. 9 p. 10 p. 11 p.  

                

                
                
                
                
                
 Iš viso:               

 
_______________________ ____________________________

(parašas) (vardas, pavardė)
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