PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL ĮGALIOJIMŲ SURAŠYTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ
PROTOKOLUS SUTEIKIMO
2015 m. balandžio 21 d. Nr. D-269
Plungė
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 222, 2591 straipsniais:
1. Į g a l i o j u surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus pagal Administracinių
teisės pažeidimų kodekso straipsnius šiuos tarnautojus ir darbuotojus:
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4

5.

6.

Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnis,
pavadinimas

421 str. Savivaldybių tarybų sprendimų ir savivaldybių
administracijų direktorių įsakymų kovos su žmonių
užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis nevykdymas
ar vykdymas ne laiku
424 str. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo
ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą,
pažeidimas
49 str. Gyvūnijos valstybinės nuosavybės teisės
pažeidimas
78 str. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir kitų
teisės aktų, reglamentuojančių želdynų ir želdinių ne
miškų ūkio paskirties žemėje apsaugą, tvarkymą, želdynų
kūrimą, projektavimą, želdinių veisimą, nevykdymas ar
pažeidimas
821 str. Savivaldybės administracijos direktoriaus
sprendimo laikinai apriboti arba uždrausti transporto
priemonių eismą nevykdymas

85 str. Teisės aktų,
reikalavimų pažeidimas

Asmenų, įgaliotų surašyti
administracinių teisės
pažeidimų protokolus ir skirti
nurodymus, vardai, pavardės,
pareigos
Oresta Gerulskienė,
Savivaldybės gydytoja
Oresta Gerulskienė,
Savivaldybės gydytoja
Seniūnijų seniūnai,
Vietos ūkio ir turto skyriaus
vyriausioji specialistė (ekologė)
Jūratė Bitarytė
Seniūnijų seniūnai,
Vietos ūkio ir turto skyriaus
vyriausioji specialistė (ekologė)
Jūratė Bitarytė

seniūnijų seniūnai
Vietos ūkio ir turto skyriaus
vedėja Živilė Bieliauskienė,
Vietos ūkio ir turto skyriaus
vedėjo pavaduotojas Arvydas
Liutika
reglamentuojančių medžioklę,
Vietos ūkio ir turto skyriaus
vedėja Živilė Bieliauskienė,
Vietos ūkio ir turto skyriaus
vyriausioji specialistė (ekologė)
Jūratė Bitarytė

7.

87 str. Teisės aktų, reglamentuojančių mėgėjų žvejybą,
Vietos ūkio ir turto skyriaus
pažeidimas
vyriausioji specialistė (ekologė)
Jūratė Bitarytė
1
87 str. Žuvininkystės vandens telkinių naudojimo
nuostatų, leidime naudoti žvejybos plotą numatytų sąlygų
ir žuvivaisos žuvininkystės vandens telkiniuose nuostatų
pažeidimas
872 str. Pažeidimai, susiję su integruotos žuvininkystės
duomenų sistemos valdymu
873 str. Verslinės žvejybos nuostatų pažeidimas
874 str. Specialiosios žvejybos nuostatų pažeidimas
876 str. Pirminio žvejybos produktų pardavimo ir
supirkimo nuostatų pažeidimas

8.

9.

10.

11.

12.

13.

911 str. Valstybinės kalbos nevartojimas
912 str. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir
Valstybinės kalbos inspekcijos pareigūnų nurodymų
nevykdymas
913 str. Valstybinės kalbos nevartojimas atliekant
tarnybines pareigas
914 str. Valstybinės kalbos nevartojimas raštvedyboje ir
susirašinėjant šalies viduje
915 str. Dokumentų pateikimas nevalstybine kalba

Protokolo skyriaus kalbos
tvarkytojas Algirdas Eidukaitis

917 str. Autentiškų ir oficialių Lietuvos vietovardžių formų
nevartojimas
999 str. Vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų bei jų
Seniūnijų seniūnai,
įrenginių ir vandens apskaitos mazgų ar jų dalių
Vietos ūkio ir turto skyriaus
eksploatavimo pažeidimas
vyriausioji specialistė (ekologė)
Jūratė Bitarytė
103 str. Žemės ūkio įmonių ir ūkininkų ūkių pasėlių
Seniūnijų seniūnai,
nuganymas, laukuose esančio nuimto žemės ūkio
Žemės ūkio skyriaus vedėja
kultūrų derliaus sugadinimas arba sunaikinimas, želdinių
Airida Montvydienė,
sužalojimas
Žemės ūkio skyriaus vedėjo
pavaduotojas Vytautas Januška
104 str. Važiavimas per žemės ūkio įmonių ir ūkininkų
Seniūnijų seniūnai,
ūkių pasėlius ar želdinius
Žemės ūkio skyriaus vedėja
Airida Montvydienė,
Žemės ūkio skyriaus vedėjo
pavaduotojas Vytautas Januška
108 str. Žemės ūkio mašinų techninio eksploatavimo,
Žemės ūkio skyriaus vyr.
saugos darbe, registravimo ir valstybinių techninių apžiūrų
specialistas Artūras Majus
taisyklių pažeidimas
110 str. Gyvūnų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo,
Seniūnijų seniūnai, seniūnų
dresavimo, vežimo, naudojimo, prekybos jais ar kitokio jų
pavaduotojai,
perdavimo reikalavimų bei atskirų rūšių gyvūnų
Vietos ūkio ir turto skyriaus
ženklinimo ir registravimo taisyklių pažeidimas
vyriausioji specialistė (ekologė)
Jūratė Bitarytė

14.

1101 str. Žemės ūkio produktų gamybos, perdirbimo ar
tiekimo rinkai, duomenų teikimo ir apskaitos tvarkos
pažeidimai

15.

123 str. Transporto priemonių vairavimo tvarkos
pažeidimas (dėl traktorių, savaeigių važiuoklių, traktorių
priekabų ir kelių tiesimo mašinų registravimo bei techninės
apžiūros taisyklių pažeidimo)
136 str. 3 d. Pavojingų medžiagų ir daiktų vežimo
geležinkelių, jūrų, vidaus vandenų, automobilių ir elektros
transportu taisyklių pažeidimas
137 str. Naudojimosi automobilių ir elektros transportu
tvarkos pažeidimas

16.

17.

Žemės ūkio skyriaus vedėja
Airida Montvydienė,
Žemės ūkio skyriaus vedėjo
pavaduotojas Vytautas Januška
Žemės ūkio skyriaus vyr.
specialistas Artūras Majus

Vyriausiasis specialistas
Česlovas Puidokas
Vietos ūkio ir turto skyriaus
vedėjo pavaduotojas Arvydas
Liutika,
Žemės ūkio skyriaus vyr.
specialistas Artūras Majus
Vietos ūkio ir turto skyriaus
vedėjo pavaduotojas Arvydas
Liutika

18.

142 str. Važiavimas be bilieto arba važiavimas įsigijus
važiavimo bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus reikiamų
dokumentų, patvirtinančių teisę į transporto lengvatas, arba
tokių keleivių ar neapmokėto bagažo vežimas keleivinėmis
kelių transporto priemonėmis, arba atsisakymas sumokėti
už važiavimą taksi (išskyrus 2, 3 ir 4 dalyse nurodytus
pažeidimus tolimojo ir tarptautinio susisiekimo
maršrutuose)

19.

1421 str. Autobusų stočių, paviljonų ir stotelių
eksploatavimo tvarkos pažeidimas
1422 str. Keleivių vežimo keleiviniu transportu taisyklių
pažeidimas
1423 str. Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi
taisyklių pažeidimas
14211 str. Keleivių vežimo užsakomaisiais reisais
tvarkos pažeidimas

Vietos ūkio ir turto skyriaus
vedėja Živilė Bieliauskienė,
Vietos ūkio ir turto skyriaus
vedėjo pavaduotojas Arvydas
Liutika

20.

158 str. Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų
naudojimo taisyklių pažeidimas

21.

1582 str. Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo
naudojimo objektų administravimo pareigų, nustatytų
teisės aktuose, nevykdymas
160 str. Savavališkas kasinėjimas bendrojo naudojimo
teritorijoje ir teritorijos nesutvarkymas baigus darbus

Seniūnijų seniūnai, seniūnų
pavaduotojai
Vietos ūkio ir turto skyriaus
vyriausioji specialistė Neringa
Žilienė
Vietos ūkio ir turto skyriaus
specialistas Kazys Milierius

22.

23.

1601 str. Gatvių, jų statinių ir įrenginių sugadinimas

Vietos ūkio ir turto skyriaus
vyriausiasis specialistas
Martynas Latakas,
seniūnijų seniūnai, seniūnų
pavaduotojai
Vietos ūkio ir turto skyriaus
vyriausiasis specialistas
Martynas Latakas,
seniūnijų seniūnai, seniūnų
pavaduotojai

24.

25.

1602 str. Darbų gatvėse vykdymo, techninių eismo
reguliavimo priemonių įrengimo ir priežiūros bei kitų
eismo saugumo reikalavimų pažeidimas

Vietos ūkio ir turto skyriaus
vedėja Živilė Bieliauskienė,
seniūnijų seniūnai, seniūnų
pavaduotojai
161 str. Miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir
Seniūnijų seniūnai, seniūnų
švaros taisyklių pažeidimas
pavaduotojai,
Vietos ūkio ir turto skyriaus
vyriausioji specialistė (ekologė)
Jūratė Bitarytė,
Juridinio ir personalo
administravimo skyriaus
vyriausiasis specialistas Jonas
Gasiūnas,
Savivaldybės gydytoja Oresta
Gerulskienė

26.

1611 str. Savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo
taisyklių pažeidimas

Seniūnijų seniūnai, seniūnų
pavaduotojai,
Vietos ūkio ir turto skyriaus
vyriausioji specialistė (ekologė)
Jūratė Bitarytė,
Juridinio ir personalo
administravimo skyriaus
vyriausiasis specialistas Jonas
Gasiūnas

27.

162 str. Savivaldybių tarybų patvirtintų želdynų ir želdinių
apsaugos taisyklių pažeidimas

28.

1621 str. Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo
įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų kapinių
priežiūros ir žmogaus palaikų gabenimo transporto
priemonėmis reikalavimų pažeidimas

29.

163 str. Mažmeninės prekybos taisyklių pažeidimas
1631 str. Pirkėjų ir klientų apgaudinėjimas
1639 str. Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių pažeidimas

30.

164 str. Prekybos
pažeidimas

Architektūros ir teritorijų
planavimo skyriaus vedėjas
Ramūnas Janauskas,
Architektūros ir teritorijų
planavimo skyriaus vedėjo
pavaduotojas Tomas Jocys,
Architektūros ir teritorijų
planavimo skyriaus vyriausiasis
specialistas Vaclovas
Matavičius
Seniūnijų seniūnai, seniūnų
pavaduotojai,
Architektūros ir teritorijų
planavimo skyriaus vyr.
specialistė Vitalina
Šidlauskienė
Seniūnijų seniūnai, seniūnų
pavaduotojai,
Juridinio ir personalo
administravimo skyriaus
vyriausiasis specialistas Jonas
Gasiūnas
Bendrojo skyriaus vedėja Ona
Janavičienė,
Bendrojo skyriaus vyresn.
specialistė Daiva Jonauskienė

alkoholiniais

gėrimais

taisyklių

31.

167 str. Prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimas

32.

172 str. Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas
(dėl pažeidimų, susijusių su vertimusi automobilių
transporto verslu)

33.

1722 str. Juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės, užsienio
juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės
dokumentų ir duomenų pateikimo Juridinių asmenų
registrui ar Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai
tvarkos pažeidimas
1725 str. Įmonių registravimo tvarkos pažeidimas
1726 str. Neteisėtas įmonių registro duomenų naudojimas
17219 str. Žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo
tvarkos pažeidimas
17221 str. Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarkos
pažeidimas
17226 str.
Teisės aktais nustatytos žemės ūkio
produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už
žemės ūkio produkciją nepateikimas
178 str. 1 ir 2 d. Alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose
vietose arba girto pasirodymas viešosiose vietose

34.

35.

36.

181 str. Tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas
priešingai vaiko interesams
1811 str. Vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų nevykdymas
arba vykdymas priešingai vaiko interesams
1812 str. Melagingos informacijos suteikimas, kliudymas
vaikui nustatyti globą (rūpybą) ir informacijos
nepranešimas
1813 str. Vaiko teisių pažeidimas
1814 str. Vengimas vykdyti teismo įpareigojimą išklausyti
bendravimo su vaikais tobulinimo kursus

Seniūnijų seniūnai, seniūnų
pavaduotojai,
Juridinio ir personalo
administravimo skyriaus
vyriausiasis specialistas Jonas
Gasiūnas
Seniūnijų seniūnai, seniūnų
pavaduotojai,
Juridinio ir personalo
administravimo skyriaus
vyriausiasis specialistas Jonas
Gasiūnas
Juridinio ir personalo
administravimo skyriaus
vedėjas Vytautas Tumas

Žemės ūkio skyriaus vedėja
Airida Montvydienė,
Žemės ūkio skyriaus vedėjo
pavaduotojas Vytautas Januška

Seniūnijų seniūnai, seniūnų
pavaduotojai,
Juridinio ir personalo
administravimo skyriaus
vedėjas Vytautas Tumas,
Juridinio ir personalo
administravimo skyriaus
vyriausiasis specialistas Jonas
Gasiūnas,
Savivaldybės gydytoja Oresta
Gerulskienė
Vaiko teisių apsaugos skyriaus
vedėja Aldona Striaukienė,
Vaiko teisių apsaugos skyriaus
vyriausioji specialistė Birutė
Valiūnienė,
Vaiko teisių apsaugos skyriaus
vyriausiasis specialistas Artūras
Ambutas,
Vaiko teisių apsaugos skyriaus
vyriausioji specialistė Irmantė
Batakienė,
Vaiko teisių apsaugos skyriaus
vyriausioji specialistė Aušra
Vyšniauskienė

37.

183 str. 1 ir 2 d. Viešosios rimties trikdymas

38.

185 str. Taisyklių, numatančių žmonių gyvybės apsaugą
vandens telkiniuose, žmonių saugų elgesį vandenyje ir ant
ledo, pažeidimas

39.

1851 str. Rūkymas vietose, kuriose draudžiama tai daryti

40.

18714 str. Nustatytos tvarkos, vykdant mobilizaciją ar
demobilizaciją, teikiant priimančiosios šalies paramą,
pažeidimas
1881 str. Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo tvarkos
pažeidimas
1882 str. Užsienio valstybės vėliavos, Europos Sąjungos ar
tarptautinės viešosios organizacijos vėliavos iškėlimo
tvarkos pažeidimas

41.

42.

18816 str. Kliudymas savivaldybės vykdomosioms
institucijoms ar jos įgaliotiems pareigūnams atlikti
pavestas pareigas arba šių pareigūnų teisėtų reikalavimų
nevykdymas

Seniūnijų seniūnai, seniūnų
pavaduotojai,
Juridinio ir personalo
administravimo skyriaus
vyriausiasis specialistas Jonas
Gasiūnas
Seniūnijų seniūnai, seniūnų
pavaduotojai,
Vietos ūkio ir turto skyriaus
vyriausioji specialistė (ekologė)
Jūratė Bitarytė
Seniūnijų seniūnai, seniūnų
pavaduotojai,
Juridinio ir personalo
administravimo skyriaus
vedėjas Vytautas Tumas,
Švietimo skyriaus vedėjas
Rolandas Raibužis,
Švietimo skyriaus vedėjo
pavaduotoja Vitalija Pociutė,
Kultūros ir sporto skyriaus
vedėja Vida Saukalienė,
Ūkinės tarnybos vadovas
Vaclovas Armalis
Vyriausiasis specialistas
Česlovas Puidokas
Seniūnijų seniūnai, seniūnų
pavaduotojai,
Vietos ūkio ir turto skyriaus
vyriausiasis specialistas
Martynas Čiuželis,
Švietimo skyriaus vyriausiasis
specialistas Saulius Augūnas,
Juridinio ir personalo
administravimo skyriaus
vyriausiasis specialistas Jonas
Gasiūnas
Seniūnijų seniūnai, seniūnų
pavaduotojai,
Švietimo skyriaus vedėjas
Rolandas Raibužis,
Vaiko teisių apsaugos skyriaus
vedėja Aldona Striaukienė,
Socialinės paramos skyriaus
vedėja Genovaitė Vasylienė,
Juridinio ir personalo
administravimo skyriaus

43.

1892 str. 1 ir 2 d. Statinio (jo patalpų) naudojimas
pažeidžiant nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimas ne
pagal paskirtį

44.

1893 str. Statinių techninės priežiūros taisyklių
nesilaikymas (dėl gyvenamųjų namų ir kitų statinių,
nenurodytų šio kodekso 24711 straipsnio antrosios dalies 2
punkte)

45.

1894 str. 4, 5 ir 6 dalys. Statybos valstybinę priežiūrą ir
statinių naudojimo priežiūrą atliekančių pareigūnų teisėtų
nurodymų nevykdymas, tyčinis kliudymas jiems atlikti
savo pareigas arba statybos valstybinę priežiūrą ir statinių
naudojimo priežiūrą atliekančio pareigūno garbės ir orumo
įžeidimas

46.

2011 str. Neteisingų duomenų apie gautas pajamas
įrašymas į išduodamas piliečiams pažymas ar kitus
dokumentus ir tokių duomenų pateikimas

47.

2021 str. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimas

48.

2141 str. 3, 4 d. Reklamos naudojimo reikalavimų ir
draudimų nesilaikymas

vedėjas Vytautas Tumas,
Vietos ūkio ir turto skyriaus
vedėja Živilė Bieliauskienė,
Žemės ūkio skyriaus vedėja
Airida Montvydienė,
Juridinio ir personalo
administravimo skyriaus
vyriausiasis specialistas Jonas
Gasiūnas
Vietos ūkio ir turto skyriaus
vedėja Živilė Bieliauskienė,
Vietos ūkio ir turto skyriaus
vyriausioji specialistė Asta
Stankuvienė,
Vietos ūkio ir turto skyriaus
vyriausiasis specialistas
Martynas Latakas,
Vietos ūkio ir turto skyriaus
vyriausiasis specialistas
Martynas Čiuželis
Vietos ūkio ir turto skyriaus
vyriausiasis specialistas
Martynas Latakas,
Vietos ūkio ir turto skyriaus
vyriausiasis specialistas
Martynas Čiuželis
Vietos ūkio ir turto skyriaus
vedėja Živilė Bieliauskienė,
Vietos ūkio ir turto skyriaus
vyriausioji specialistė Asta
Stankuvienė,
Vietos ūkio ir turto skyriaus
vyriausiasis specialistas
Martynas Latakas,
Vietos ūkio ir turto skyriaus
vyriausiasis specialistas
Martynas Čiuželis
Socialinės paramos skyriaus
vedėja Genovaitė Vasylienė,
Socialinės paramos skyriaus
vedėjo pavaduotoja Vilma
Šlyžienė
Juridinio ir personalo
administravimo skyriaus
vedėjas Vytautas Tumas
Architektūros ir teritorijų
planavimo skyriaus vedėjasvyr. architektas Ramūnas
Janauskas,
Architektūros ir teritorijų
planavimo skyriaus vedėjo
pavaduotojas Tomas Jocys

49.

50.
51.

52.

2149 str. Neteisėtas mokymo ar studijų organizavimas

Švietimo skyriaus vedėjas
Rolandas Raibužis,
Švietimo skyriaus vedėjo
pavaduotoja Vitalija Pociutė,
Švietimo skyriaus vyriausioji
specialistė Irena Gricevičienė
21418 str. Tarnybos paslapties praradimas, sunaikinimas,
Vyriausiasis specialistas
sugadinimas
Česlovas Puidokaas
215 str. Kliudymas jaunimui mokytis
Švietimo skyriaus vedėjas
Rolandas Raibužis,
Švietimo skyriaus vedėjo
pavaduotoja Vitalija Pociutė,
Švietimo skyriaus vyriausioji
specialistė Violeta Černeckienė
2151 str. Informacijos apie privatizavimo objektą
Vietos ūkio ir turto skyriaus
nepateikimas arba atskleidimas
vedėja Živilė Bieliauskienė,
2152 str. Valstybės įmonės Valstybės turto fondo Vietos ūkio ir turto vyriausioji
(savivaldybių turto fondų) nurodymų privatizavimo
specialistė Rima Budginienė
klausimais nevykdymas

2153 str. Privatizuojamo valstybės ir savivaldybių turto
vertinimo tvarkos pažeidimas
2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
2.1. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 3 d.
įsakymą Nr. D-206 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus ir
nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas“;
2.2. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 28 d.
įsakymą Nr. D-335 „Dėl Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m.
balandžio 3 d. įsakymo Nr. D-206 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių teisės pažeidimų
protokolus ir nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas“ pakeitimo“.
L. e. p. Administracijos direktorius

J. Gasiūnas

Albertas Krauleidis

