INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE SUSISIEKIMO
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Pakeičiu Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 21 d. įsakymą Nr. T-101 „Dėl ūkio subjektų veiklos patikrinimų
atlikimo taisyklių patvirtinimo“:
1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Ūkio subjektų veiklos patikrinimų atlikimo
taisykles:
1.1. pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:
„30. Patikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymu, IVP įstatymu ir kitais IVP teisės aktais.“;
1.2. pakeičiu 32.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„32.2. ar informacinės visuomenės paslaugos teikėjas laikosi kituose IVP teisės aktuose
nustatytų reikalavimų.“;
1.3. pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Administracinių teisės pažeidimų bylų
nagrinėjimo taisykles:
2.1. pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:
„35. Nutarimas surašomas laikantis Administracinio teisės pažeidimo protokolo, nutarimo
administracinio teisės pažeidimo byloje, nutarimo dėl administracinio teisės pažeidimo, kai
protokolas nesurašomas, formų pildymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 640 „Dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo, nutarimo
administracinio teisės pažeidimo byloje, nutarimo dėl administracinio teisės pažeidimo, kai
protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“, nuostatų.“;
2.2. pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:
„35. Nutarimas surašomas laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos
institucijos nustatytos tvarkos.“.
3. Nustatau, kad:
3.1. šis įsakymas, išskyrus šio įsakymo 2.2 punktą, įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos;
3.2. šio įsakymo 2.1 punktas galioja iki 2016 m. kovo 31 d.;
3.3. šio įsakymo 2.2 punktas įsigalioja nuo 2016 m. balandžio 1 d.
v
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atlikimo taisyklių
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(Ūkio subjekto patikrinimo akto formos pavyzdys)

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETAS
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
ŪKIO SUBJEKTO PATIKRINIMO AKTAS
Nr.
(data)

Vilnius
Patikrinimą atliko
Padalinys

Pavedimo data

, registracijos Nr.

Registracijos tikrinamo ūkio subjekto pateiktame žurnale data
Tikrinamas verslo subjektas registracijos žurnalo nepateikė

, Nr.

Tikrinamas ūkio subjektas:
(Pavadinimas, (vardas, pavardė), buveinės (gyvenamosios vietos) ir vietos, kurioje vykdoma veikla, adresas, kodas, verslo liudijimo
data, registracijos Nr., pažymos apie vykdomą individualią veiklą data, registracijos Nr.)

Tikrinimo vieta:
(nurodomas faktinės tikrinimo vietos pavadinimas/adresas)

D Pirminis patikrinimas
D Pakartotinis patikrinimas
(Pirminio patikrinimo data

Patikrinimo laikas: pradžia

d

_ Nr.

Patikrinimas savo iniciatyva

[H Patikrinimas gautos informacijos pagrindu

d

Patikrinimas vartotojo skundo pagrindu

pabaiga

Ar tikrinamas ūkio subjektas yra prisijungęs prie geros verslo praktikos iniciatyvos:
ū Taip
ū Ne
Geros verslo praktikos iniciatyvos pavadinimas:

_

Bendrosios informacijos apie ūkio subjektą nurodymas

trukmė

Informacija apie ūkio subjektą

Eil.
Nr.

Informacijos skelbimo
vieta

Nenurodytas
Nenurodytas
valstybės
Nenurodyta
pridėtinės
registras,
Nenurodyti
ūkio
Nenurodytas Nenurodytas
kuriame
vertės
duomenys
subjekto
ūkio subjekto buveinės
registruotas
mokesčio
ryšiui
veiklą
mokėtojo
pavadinimas
ūkio
adresas
palaikyti
prižiūrinti
subjektas
kodas (jeigu
institucija
(jeigu
taikoma)
taikoma)

1.

Ūkio subjekto veiklos atitiktis teisės aktų reikalavimams

Eik
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

Teisės akto
reikalavimas

Teisės akto
pavadinimas
Teisės akto
normos
reikalavimas
Teisės akto
pavadinimas
Teisės akto
normos
reikalavimas
Teisės akto
pavadinimas
Teisės akto
normos
reikalavimas
Teisės akto
pavadinimas
Teisės akto
normos
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Teisės akto
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Pastabos:

Išvados:

Informacija apie atitiktį
Atitinka

Neatitinka

Komentarai

Taisymo veiksmai:
CU Pažeidimai (neatitiktis teisės aktų reikalavimams) ištaisyti patikrinimo metu;

D

Ūkio subjektas įsipareigoja per

_____ dieną (-as) pašalinti (neatitiktį) pažeidimą.
(nurodyti dienų skaičių)

Pranešimą, kad nustatytas pažeidimas (neatitikties teisės aktų reikalavimams) pašalintas, siųsti ei. paštu:

Atliktas pakartotinis patikrinimas ir nustatyta:
Pažeidimas (neatitiktis teisės aktų reikalavimams) pašalintas;

ū

Ankstesnis pažeidimas nepašalintas;

CH

Nustatytas naujas pažeidimas.

Dėl ankstesnio patikrinimo metu nustatytų pažeidimų (neatitikties teisės aktų reikalavimams) surašyto

administracinio teisės pažeidimo protokolo (patikrinimo akto) data

Nr.

Patikrinimo aktas surašytas dviem egzemplioriais.

Patikrinimą atliko:

ūkio subjekto atstovas:

(pareigos)

(pareigos)

(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)

(parašas)

(parašas)
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