LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS
DIREKTORIUS
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2016 m. lapkričio 22 d. Nr. 2-480
d.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 13 straipsnio 2
dalies 5 punktu:
1. T v i r t i n u patirtų nuostolių ar materialinės žalos kompensavimo pažymos formą.
2. Nustatau, kad:
2.1. Pažyma dėl patirtų nuostolių ar materialinės žalos kompensavimo, transporto ar ryšio
priemonės savininko ar valdytojo reikalavimu pateikiama, kai Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos (toliau – STT) pareigūnas turi vykti į nusikalstamos veikos padarymo vietą,
persekioti asmenį, įtariamą padariusį nusikalstamą veiką, ar vežti asmenį, kuriam būtina skubi
medicinos pagalba, į gydymo įstaigą ir jam reikia pasinaudoti juridiniam ar fiziniam asmeniui
priklausančia transporto ar ryšio priemone.
2.2. Prieš išduodamas pažymą transporto ar ryšio priemonės savininkui ar valdytojui,
STT pareigūnas savininkui ar valdytojui parodo tarnybinį pažymėjimą ar tarnybinį ženklą, nurodo
teisinį pagrindą ir priežastį, dėl kurios būtina nevaržomai pasinaudoti transporto ar ryšio priemone.
2.3. STT pareigūnas, paėmęs pasinaudoti transporto ar ryšio priemonę, priklausančią
juridiniam ar fiziniam asmeniui, nedelsdamas privalo pranešti savo tiesioginiam viršininkui, o šis
informuoti STT direktorių.
2.4. Pažymą dėl patirtų nuostolių ar materialinės žalos kompensavimo sudaroma dviem
vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnui ir
transporto ar ryšių priemonės savininkui ar valdytojui.
3. P a v e d u Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT)
Administravimo valdybos Bendrajam skyriui šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre, o STT Viešųjų
ryšių skyriui – STT interneto svetainėje.
Direktorius

Saulius Urbanavičius

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos direktoriaus
2016 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 2-480

(Pažymos dėl patirtų nuostolių ar materialinės žalos kompensavimo forma)
LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA

PAŽYMA DĖL PATIRTŲ NUOSTOLIŲ AR MATERIALINĖS ŽALOS KOMPENSAVIMO
_________________ Nr. _________
(data)

___________________________
(sudarymo vieta)

Patirti nuostoliai ar materialinė žala iš Specialiųjų tyrimų tarnybos lėšų įmonėms, įstaigoms,
organizacijoms ar fiziniams asmenims atlyginama, kai Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnas,
vadovaudamasis Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 5 punktu, pasinaudojo
įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ar fiziniams asmenims priklausančiomis transporto ar ryšių
priemonėmis.
Transporto
priemonė_____________________________________________________________________________________
transporto priemonės markė, modelis, valstybinis Nr., rida, išorinė būklė, kiti duomenys

Ryšio priemonė ______________________________________________________________________________
pavadinimas, modelis, unikalus Nr. ar kiti duomenys

Transporto ar ryšio priemonė paimta naudoti __________________________________________
data, laikas, vieta

Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnas
___________________________________________________
vardas ir pavardė, pareigos, tarnybinio pažymėjimo ar
tarnybinio ženklo numeris, parašas

Transporto ar ryšio priemonė grąžinta_______________________________________

_____________________________________________________________________
data, laikas, vieta, transporto priemonės rida, transporto ar ryšio priemonės savininko ar valdytojo, kuriam grąžinta
transporto ar ryšio priemonė, vardas ir pavardė, parašas, pastabos

