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Kaišiadorys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 593 straipsnio 1 dalies 2 punktu:

1. T v i r t i n u Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos atliekamų administracinių

nusižengimų tyrimų apžiūros akto formą (toliau – Apžiūros aktas) (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos darbuotojus, kurie yra

įgalioti atlikti administracinių nusižengimų tyrimus, naudoti Apžiūros aktą.

3. P a v e d u Valdui Tatarūnui, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos duomenų

apsaugos pareigūnui, per dokumentų valdymo sistemą „Kontora“ su šiuo įsakymu supažindinti

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos darbuotojus, kurie yra įgalioti atlikti administracinių

nusižengimų tyrimus.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos

administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos

Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba

Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė                                                                                        Vaida Babeckienė

Parengė

Valdas Tatarūnas

2021-09-28

Elektroninio dokumento nuorašas
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(Apžiūros akto forma)

(įstaigos, padalinio pavadinimas)

APŽIŪROS AKTAS

Data

Registracijos numeris (ROIK)

Surašymo vieta

Apžiūra pradėta (valanda)

Apžiūra baigta (valanda)

Apžiūrą atlieka
(pareigos, vardas ir pavardė)

(pareigos, vardas ir pavardė)

(pareigos, vardas ir pavardė)

(pareigos, vardas ir pavardė)

Dalyvauja

(asmenų vardai ir pavardės)

(asmenų vardai ir pavardės)

Techninių priemonių 

naudojimas 
(naudotos, nenaudotos, fotografuota, filmuota, darytas garso ar vaizdo įrašas)

Apžiūros atlikimo vieta
(vietovės pavadinimas, adresas)

Apžiūros objektas
(objekto pavadinimas)
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Apžiūros atlikimo eiga
(smulkiai aprašoma apžiūrėta teritorija, vietovė ir joje esantys  objektai)

Apžiūroje dalyvavusių asmenų paaiškinimai, pareiškimai:

Apžiūros akto priedai:

(planai, schemos, nuotraukos, negatyvai, skaitmeninės informacijos laikmenos, garso, vaizdo įrašai, paaiškinimai, 

pareiškimai ir kt.)

Dalyvavo
(parašas, vardas ir pavardė)

(parašas, vardas ir pavardė)

Apžiūrą atliko
(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

_______________________
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