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NUTARIMO SKIRTI ADMINISTRACINĘ BAUDĄ ADMINISTRACINIO TEISöS PAŽEIDIMO
BYLOJE PILDYMO TAISYKLöS
I. ĮŽANGINöS DALIES PILDYMAS
1. Nutarimo įžangin÷je dalyje turi būti nurodoma:
1.1. dokumento sudarytojo (institucijos) pavadinimas;
1.2. administracinio teis÷s pažeidimo bylos nagrin÷jimo data ir nutarimo pri÷mimo vieta;
1.3. nutarimą pri÷musio pareigūno pareigos, vardas ir pavard÷;
1.4. žinios apie administracin÷n atsakomyb÷n traukiamą asmenį:
1.4.1. vardas (-ai), pavard÷, asmens kodas;
1.4.2. gyvenamoji vieta (gyvenamąja vieta laikoma pagrindin÷ vieta, kurioje asmuo faktiškai
gyvena ir su ja yra labiausiai susijęs ir (arba) ją deklaravęs);
1.4.3. darbo (mokymosi) vieta ir adresas, pareigos (jei administracin÷n atsakomyb÷n
traukiamas asmuo verčiasi verslo liudijime nurodyta veiklos rūšimi, tada reikia nurodyti verslo liudijimo
numerį, išdavimo datą ir vietą).
1.5. administracinio teis÷s pažeidimo protokolo numeris ir surašymo data.
II. MOTYVUOJAMOSIOS DALIES PILDYMAS
2. Nutarimo motyvuojamojoje dalyje turi būti nurodomos bylos nagrin÷jimo metu nustatytos
aplinkyb÷s:
2.1. administracinio teis÷s pažeidimo padarymo data, vieta, asmens, padariusio
administracinį teis÷s pažeidimą, vardas, pavard÷;
2.2. administracinio teis÷s pažeidimo esm÷;
2.3. teis÷s aktų, kurių normas pažeid÷ asmuo, pavadinimas, numeris, straipsnis, dalis ir
punktas;
2.4. nustatytos atsakomybę už pažeidimą lengvinančios ar sunkinančios aplinkyb÷s (jeigu
jos yra). Jeigu yra atsakomybę lengvinančių arba sunkinančių aplinkybių – šias aplinkybes nustatantis
ATPK ar kito Lietuvos Respublikos įstatymo straipsnis ir konkretus jo punktas.
III. REZOLIUCINöS DALIES PILDYMAS
3. Kai pareigūnas išnagrin÷ja bylą, vadovaudamasis ATPK 287 straipsniu, pirmoje nutarimo
rezoliucin÷je dalyje privalo nurodyti:
3.1. kokiais ATPK straipsniais ir jų dalimis vadovaudamasis pri÷m÷ sprendimą;
3.2. už kokį pažeidimą traukiamas atsakomyb÷n asmuo;
3.2. asmens, d÷l kurio priimtas sprendimas, vardą ir pavardę, asmens kodą;
3.3. vieną iš priimtų sprendimų:
3.3.1. pagal ATPK 287 straipsnio 1 dalies 1 punktą – skirti administracinę nuobaudą;

3.3.2. pagal ATPK 287 straipsnio 1 dalies 2 punktą – nutraukti bylą;
3.3.3. pagal ATPK 287 straipsnio 1 dalies 3 punktą – motyvuotai perduoti bylos nagrin÷jimą
kitai bylą nagrin÷ti įgaliotai institucijai, nurodyti tos institucijos pavadinimą ir perdavimo motyvus.
4. Jeigu yra priimtas sprendimas skirti administracinę nuobaudą, tai nutarimo rezoliucin÷je
dalyje turi būti nurodyta:
4.1. skiriamos administracin÷s nuobaudos rūšis ar rūšys (jei skiriama pagrindin÷ ir
papildoma nuobaudos). Jeigu asmuo padaro du arba daugiau teis÷s pažeidimų, vadovaujantis ATPK 33
straipsniu administracin÷ nuobauda skiriama už kiekvieną teis÷s pažeidimą atskirai. Galutinai šiam
asmeniui skiriama nuobauda parenkama neperžengiant sankcijos, nustatytos už sunkesnįjį iš padarytųjų
administracinių teis÷s pažeidimų, ribos. Tod÷l nutarime turi būti nurodyta už kiekvieną pažeidimą atskirai
paskirta administracin÷ nuobauda ir galutin÷ administracin÷ nuobauda. Be to, kelių pažeidimų atveju
reikia nurodyti ir atitinkamas ATPK 33 straipsnio nuostatas;
4.2. baudos dydis skaičiais ir žodžiais.
5. Jeigu yra priimtas sprendimas nutraukti bylą, tai nutarimo rezoliucin÷je dalyje turi būti
nurodytas pagrįstas bylos nutraukimo motyvas, numatytas ATPK 250 ar 251 straipsnyje.
6. Jeigu yra priimtas sprendimas motyvuotai perduoti bylos nagrin÷jimą kitai bylą nagrin÷ti
įgaliotai institucijai, rezoliucin÷je dalyje turi būti nurodyta tos institucijos pavadinimas ir perdavimo
motyvai.
IV. BAIGIAMOSIOS DALIES PILDYMAS
7. Nutarimo baigiamojoje dalyje reikia nurodyti nutarimo apskundimo tvarką ir terminus
(numatytus ATPK 292, 293 straipsniuose).
8. Nutarimo baigiamojoje dalyje nurodomas paskirtos administracin÷s nuobaudos – baudos
sumok÷jimo terminas. ATPK 313 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad baudą pažeid÷jas turi sumok÷ti ne
v÷liau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos, o apskundus tokį
nutarimą – ne v÷liau kaip per keturiasdešimt dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos.
9. Vadovaudamasis ATPK 313 straipsnio nuostatomis, atsižvelgdamas į patraukto
administracin÷n atsakomyb÷n asmens turtinę pad÷tį, į paskirtos baudos dydį ir kitas reikšmingas
aplinkybes, asmens rašytiniu prašymu organas (pareigūnas) priimdamas nutarimą administracinio teis÷s
pažeidimo byloje arba ne v÷liau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo pri÷mimo dienos gali
paskirtos baudos mok÷jimą išd÷styti per laikotarpį iki dvejų metų. Taikydamas baudos mok÷jimo dalimis
būdą, pareigūnas turi nurodyti baudos mok÷jimo periodiškumą (pavyzdžiui, kiekvieną m÷nesį) ir
kiekvieną mok÷jimo periodą mok÷tinos sumos dydį (pavyzdžiui, vieną trečdalį paskirtos baudos).
10. Nutarimo baigiamojoje dalyje nurodoma sumok÷ti baudą į Valstybin÷s mokesčių
inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą banke, kuriame yra atidaryta jos biudžeto pajamų
surenkamoji sąskaita.
11. Nutarime pareigūnas privalo nurodyti savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašyti.
12. Įforminto nutarimo kopija pasirašytinai įteikiama pažeid÷jui, o jeigu jis nedalyvauja
bylos nagrin÷jime – išsiunčiama registruotu laišku.
13. Jeigu pažeid÷jui taikomas ATPK 301 straipsnis – „Mažesn÷s nei įstatymo numatyta
administracin÷s nuobaudos skyrimas arba administracin÷s nuobaudos neskyrimas“, kai organas
(pareigūnas), nagrin÷jantis administracin÷s teis÷s pažeidimų bylas, atsižvelgdamas į aplinkybes,
nurodytas šio Kodekso 30 straipsnio 2 dalyje, taip pat į šio Kodekso 31 straipsnyje nustatytas atsakomybę
lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir
protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti

švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracin÷s nuobaudos, tačiau tokį
savo sprendimą privalo motyvuoti. Sprendimą sankcionuoja apylink÷s teismo teis÷jas.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Protokolo įžangin÷s, d÷stomosios ir baigiamosios dalių bei nutarimo įžangin÷s,
motyvuojamosios, rezoliucin÷s ir baigiamosios dalies apimtys gali būti keičiamos pagal poreikį.
Protokolo bei nutarimo formas pildant kompiuteriu nebūtina braižyti linijų ir nurodyti po jomis įrašytų
rekvizitų pavadinimų.
15. Užpildytos formos turi būti saugomos bylose Lietuvos archyvų departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nustatyta tvarka.
16. Pasikeitus įstatymų, Vyriausyb÷s nutarimų ir kitų teis÷s aktų nuostatoms būtina jomis
vadovautis iš karto, nelaukiant šių Taisyklių pakeitimo ar papildymo.
__________________

