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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Teises aktij, reglamentuojanfiiij informacines visuomenes paslaugij teikimÿ, pazeidimij
nagrinejimo taisykles (toliau - Taisykles) reglamentuoja Informacines visuomenes pletros komiteto
prie Susisiekimo ministerijos (toliau - Komitetas) atliekamus Lietuvos Respublikoje veikianciij
informacines visuomenes paslaugij (toliau - paslaugos) teikejij veiklos tyrimo veiksmus, kai esama
informacijos, jog teikdami paslaugas tokiij paslaugij teikejai galimai nesilaiko Lietuvos Respublikos
informacines visuomenes paslaugij jstatymo (toliau - IVP jstatymas) ar kitij informacines
visuomenes paslaugij teikimÿ reglamentuojanCiij teises aktij, kuriif laikymosi prieziuros funkcija yra
priskirta Komiteto kompetencijai (toliau - kiti IVP teises aktai), nuostatij (toliau - tyrimai).
2. Taisykles parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos administraciniij nusizengimij
kodeksu, Lietuvos Respublikos viesojo administravimo jstatymu, IVP jstatymu.
3. Taisykles privalomos Komiteto direktoriaus 2017 m. birzelio 30 d. jsakymu T-71 „Del
Informacines visuomenes pletros komiteto prie Susisiekimo ministerijos informacines visuomenes
paslaugij prieziuros komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ (toliau - Jsakymas)
sudarytai komisijai bei jos nariams.
4. Taisyklese vartojamos sÿvokos atitinka Lietuvos Respublikos viesojo administravimo
jstatyme, taip pat IVP Jstatyme apibreztas sÿvokas.
II SKYRIUS
TYRIMy PAGRINDAI

5. Tyrimo pagrindu laikoma:
5.1. is paslaugij gavejvj ar bet kokiij kitij asmenij gauta informacija (skundas arba
praneSimas) apie paslaugij teikejij veiklÿ, kuri vykdoma galimai pa2eid2iant IVP jstatymo ar kitij IVP
teises aktij nuostatas;
5.2. Komiteto vykdomij paslaugij teikejij veiklos planiniij patikrinimij metu surinkta
informacija apie tai, jog paslaugij teikejij veikla vykdoma galimai paieidziant IVP jstatymo ar kitij
IVP teises aktij nuostatas.
6. Asmeniui, pateikusiam skundÿ ar pranesimq del paslaugij teikejo veiklos, kuri vykdoma
pazeidziant IVP jstatymo ar kitij IVP teises aktij nuostatas, jo pageidavimu jteikiamas arba siunCiamas
pastu ar elektroniniu pastu skundo ar prane§imo gavimo faktÿ patvirtinantis dokumentas.

Ill SKYRIUS
ATSISAKYMV PRADETI TYRIMUS AR TYRIMy NUTRAUKIMO PAGRINDAI
7. Tyrimas neatliekamas, o pradeti tyrimo veiksmai yra nutraukiami, jeigu:
7.1. del to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu yra nagrinejama byla teisme arba yra priimtas
Komiteto ar teismo sprendimas del to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu;
7.2. yra jsiteisej usi teismo nutartis priimti ieskinio del to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu
atsisakymÿ arba yra jsiteisejusi teismo nutartis patvirtinti taikos sutartj;
7.3. skundÿ ar praneSimq apie paslaugij teikejo veik4, kuri vykdoma pazeidziant IVP
jstatymo ar kitij IVP teises aktvj nuostatas, pateikÿs asmuo be pateisinamos priezasties per nustatytÿ
terming nepateikia papildomij jo pirmiau pateiktÿ informacijq pagrindzianciij duomenij;
7.4. yra suej?s skundo ar pranesimo apie paslaugij teikejo veiklq, kuri vykdyta pazeidziant
IVP jstatymo ar kitij IVP teises aktij nuostatas, pateikimo senaties terminas.
8. Skundai ar pranesimai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavarde ar pavadinimas,
adresas arba asmens nepasirasyti (jei skundas ar praneSimas pateiktas elektroniniu pastu nepasirasytas elektroniniu parasu), Komiteto vadovo arba jo jgalioto Komiteto darbuotojo sprendimu
gali buti nepriimami.
9. Apie sprendimÿ tyrimo nepradeti ar nutraukti vykdomo tyrimo veiksmus skundÿ ar
pranesimÿ pateikusiam asmeniui pranesama ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo ar
praneSimo gavimo dienos, isskyrus atvejus, kai skunde ar praneSime nenurodyta jokiij asmens
kontaktiniij duomenij.

IV SKYRIUS
TYRIMV VYKDYMAS
10. Tyrimus organizuoja ir vykdo Komisija arba jos pareigunai.
11 . Komisijos nariij teises vykdant tyrimus numatytos IVP jstatymo 22 straipsnyje bei
kituose teises aktuose.
12. Konkretaus tyrimo veiksmus - faktiniij duomenij rinkimÿ, komunikavimÿ su
suinteresuotais asmenimis ir kt. - vykdo vienas ar keli Komisijos nariai.
13. Paslaugij teikejij, paslaugij gavejij ar kitij su nagrinejama situacija susijusiij asmenij
pateiktai informacijai patikrinti tyrimij vykdymo metu gali buti atkuriamos tiriamij jvykiij situacijos,
aplinkos, asmenij veiksmai ar kitos aplinkybes, ar atlikti reikiami bandymai.
14. Tyrimo metu surinkti duomenys turi buti tvarkomi taip, kad butij uztikrintas jij
tikslumas, teisingumas ir atsekamumas, ir veliau juos butij galima lengvai patikrinti.
V SKYRIUS
TYRIMV METU SURINKTV DUOMENy VERTINIMAS, SPRENDIMy PRIEMIMAS IR
VYKDYMAS
15. Tyrimo metu surinktus duomenis vertina ir sprendimus priima Komisija ar jos
pareigunai vadovaudamasi Informacines visuomenes pletros komiteto prie Susisiekimo ministerijos
Informacines visuomenes paslaugij prieziuros komisijos darbo reglamentu, patvirtintu Jsakymu.
16. Komisijos ar pareigunij sprendimai:
16.1. tuo atveju, kai tyrimo metu surinktij duomenij pakanka objektyviam bei pagrjstam
situacijos vertinimui:

16.1.1. remiantis tyrimo metu surinktais duomenimis traukti pazeidim<j padariusj(-ius)
asmenj(-is) administracinen atsakomyben ir/arba jpareigoti minetus asmenis imtis veiksmp, kad butij
nutrauktas pazeidimas, daromas naudojant informacines visuomenes paslaugas, ir uzbaigti tyrimcj;
16.1.2. konstatuoti, kad vertinant tyrimo metu surinktus duomenis nenustatyta IVP
jstatymo ar kitij IVP teises aktu pazeidimo, ir uzbaigti tyrimÿ;
16.2. tuo atveju, kai tyrimo metu surinktij duomemj nepakanka objektyviam bei pagrjstam
situacijos vertinimui - pratÿsti tyrimo veiksmij atlikimo terming Komisijos nustatytam, taciau ne
ilgesniam nei 60 kalendoriniij diernj terminui, siekiant surinkti pakankamai duomenij objektyviam
bei pagrjstam situacijos vertinimui.
17. Komisijos sprendimus vykdo konkretaus tyrimo veiksmus atlikÿs Komisijos narys ar
pareigunas:
17.1. Taisykliij 16.1.1 punkte nurodytu atveju - suraSant administracinio teises pazeidimo
protokol<j ir/arba parengiant Komiteto ra§to, kuriuo paslaugij teikejas(-ai) jpareigojamas(-i) imtis
veiksmij, kad butij nutrauktas pazeidimas, daromas naudojant informacines visuomenes paslaugas,
projektÿ;

17.2. Taisykliij 16.1.2 punkte nurodytu atveju - parengiant Komiteto rasto, kuriuo
konstatuojama, kad nenustatyta faktiniij duomenij, kurie leistij pagrjstai nustatyti IVP jstatymo ar kitij
IVP teises aktij pazeidimo, projektÿ;
17.3. Taisykliij 16.2 punkte nurodytu atveju -t?siant tyrimo veiksmus.
VI SKYRIUS
TYRIMy TERMINAI
18. Tyrimo veiksmai pradedami vykdyti ne veliau kaip per 3 darbo dienas nuo Taisykliij
5.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos ar Taisykliij 5.2 punkte nurodytij aplinkybiij
nustatymo dienos, jeigu nenustatomos Taisykliij 7 ar 8 punktuose nurodytos aplinkybes.
19. Apie tyrimo metu atliekamus veiksmus asmenys, pateik? skundÿ ar pranesimÿ del
paslaugij teikejo veiklos, kuri vykdoma pazeidziant IVP jstatymo ar kitij IVP teises aktij nuostatas,
informuojami esant sivj asmenij prasymams del tokios informacijos pateikimo, ne veliau kaip per 5
darbo dienas nuo minetij prasymij pateikimo.
20. Komisijos ar pareiguno sprendimas pagal tyrimo metu surinktus duomenis turi buti
priimtas ir tyrimas turi buti uzbaigtas ne veliau kaip per 4 menesius nuo tyrimo pradzios, isskyrus
tuos atvejus, kai tyrimo terminas pratÿsiamas 16.2 punkte nurodytu atveju.
21. Skundÿ ar praneSimÿ apie paslaugij teikejij veiklÿ, kuri vykdoma pazeidziant IVP
jstatymo ar kitij IVP teises aktij nuostatas, pateik? asmenys apie tyrimo rezultatus informuojami ne
veliau kaip per 3 darbo dienas.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Komisija ir jos nariai Taisykliij nuostatas vykdo nepazeisdami Lietuvos Respublikoje
galiojanciij teises aktij reikalavimij.
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