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VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJŲ IR (AR) SKLEIDĖJŲ ATSTOVŲ
AKREDITAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOJE
PASLAUGOS APRAŠYMAS
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Paslaugų sritis / pogrupis
Gyvenimo atvejis
Paslaugos tipas
Paslaugos teikimo rezultatai
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

Verslo subjektai
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams
Norint gauti leidimą / licenciją
Elektroninė paslauga
Išduotas akreditacijos pažymėjimas
Asmeninė informacija ir informacija apie darbovietę
pateikiama užpildant elektroninę anketą-prašymą.

Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas

Vyriausybės kanceliarijos Ryšių su visuomene skyrius
Vardas ir pavardė:
Virginija Vervečkaitė
Telefonas:
+370 706 63 894
El. paštas:
virginija.verveckaite@lrv.lt

Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas Ilgalaikė akreditacija suteikiama Ryšių su visuomene
skyriaus sprendimu, gavus Vyriausybės interneto
svetainėje www.lrv.lt užpildytą elektroninę viešosios
informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo anketą-prašymą.
Viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų atstovai,
kuriems suteikta ilgalaikė akreditacija, informuojami
apie akreditacijos suteikimą. Akredituotiems viešosios
informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų atstovams
išduodami Vadovybės apsaugos departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos akreditacijos pažymėjimai.
Paslauga apmokama vietoje Neatlygintina
Paslaugos inicijavimo forma Prašymo forma pateikta Vyriausybės interneto
svetainėje www.lrv.lt.
Paslaugos inicijavimo formos priedas https://lrv.lt/lt/aktualiinformacija/ziniasklaidai/zurnalistu-akreditacija-1
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų Ne
apmokėjimo per VIISP
Yra galimas mokėjimas per eBankus Ne
Yra galimas mokėjimas per tarpininką Ne
(paštą)
Prisijungimo būdas Nėra
Elektronizavimo lygis 2
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės Ne
nustatymas

Nuoroda į el. paslaugą https://lrv.lt/lt/aktualiinformacija/ziniasklaidai/zurnalistu-akreditacija-1
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama
Trukmė: 10 darbo dienų
Papildoma informacija
Teisės aktai Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo
įstatymas
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.280580
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/asr
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio
11 d. nutarimas Nr. 728 ,,Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2D810041F3C0/cUstWTGr
vB

Pastabos
Raktažodžiai
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso
aprašymas

Viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų atstovų
akreditavimo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
taisyklės, patvirtintos Vyriausybės kanclerio 2009 m.
kovo 16 d. įsakymu Nr. V-20 (Vyriausybės kanclerio
2013 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. V-103 redakcija)
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Akreditavimo
%20prie%20LRV%20taisyklės.pdf
–
Akreditacija, žurnalistai, Vyriausybės kanceliarija,
Vyriausybė
1. Vyriausybės interneto svetainėje www.lrv.lt ir
elektroniniu paštu (spauda@lrv.lt) paskelbiama apie
nuolatinės akreditacijos (metams) pradžią.
2. Viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų
atstovai pateikia akreditacijai reikalingą informaciją,
užpildydami anketą-prašymą Vyriausybės interneto
svetainėje www.lrv.lt.
3. Ryšių su visuomene skyrius kartu su Vadovybės
apsaugos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos
vertina akreditacijai pateiktą informaciją.
4. Viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų
atstovai elektroniniu paštu informuojami apie priimtą
sprendimą suteikti akreditaciją ir jiems išduodamas
Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos akreditacijos pažymėjimas arba pranešama
apie atsisakymo jį išduoti priežastis.
5. Vyriausybės interneto svetainėje www.lrv.lt
paskelbiama informacija apie akreditacijos pabaigą.

