Administracinės nuobaudos – viešųjų
darbų – vykdymo tvarkos aprašo
1 priedas
(Siuntimo formos pavyzdys)

(teritorinės policijos įstaigos struktūrinio padalinio pavadinimas)

________________________________
(asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta)

SIUNTIMAS
ATLIKTI PASKIRTUS VIEŠUOSIUS DARBUS
Surašymo data
Surašymo vieta
_____________________________________
Siuntimą surašė

(policijos pareigūno pareigos, vardas, pavardė ir parašas)

Paskirtų
viešųjų
darbų
trukmė
(valandomis); iki kada asmuo turi atlikti vie _____________________________________
šuosius darbus; iki kada asmuo privalo _____________
atvykti į savivaldybės administraciją arba
_________________________________________________
seniūniją – biudžetinę įstaigą dėl viešųjų _
darbų atlikimo

Savivaldybės administracijos arba seni _____________________________________
ūnijos – biudžetinės įstaigos, į kurią asmuo _____________________________________
privalo atvykti, adresas ir kontaktiniai
duomenys
________________________________
(asmens vardas ir pavardė, data ir parašas)
Siuntimas įteiktas
Paaiškiname, kad:
1. jeigu iki nurodytos dienos be pateisinamų priežasčių neatvyksite į savivaldybės administraciją
arba seniūniją – biudžetinę įstaigą ir nepranešite apie neatvykimą, bus laikoma, kad Jūs vengiate
atlikti viešuosius darbus, o viešieji darbai bus pakeisti bauda;
2. jeigu be pateisinamų priežasčių nustatytu laiku neatvyksite pas viešųjų darbų atlikimo
organizatorių atlikti viešųjų darbų ar kitaip vengsite atlikti viešuosius darbus, Jums paskirti viešieji
darbai Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka bus pakeisti
bauda;
3. jeigu dėl ligos, šeimos narių mirties ar kitų pateisinamų priežasčių negalėsite atvykti atlikti

viešųjų darbų, privalote apie tai pranešti viešųjų darbų atlikimo organizatoriui.
Siuntimą įteikė

___________________________________________
(policijos pareigūno pareigos, vardas ir pavardė)

Administracinės nuobaudos – viešųjų
darbų – vykdymo tvarkos aprašo
2 priedas
(Teikimo formos pavyzdys)

(teritorinės policijos įstaigos struktūrinio padalinio pavadinimas)

_________________________________
(nutarimą priėmusios institucijos pavadinimas)

_________________________________

TEIKIMAS
DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ PAKEITIMO BAUDA
Surašymo data
Surašymo vieta

Asmens, dėl kurio priimtas nutarimas dėl
baudos pakeitimo viešaisiais darbais (toliau
– asmuo), duomenys

_______________________________________
_____________
(vardas, pavardė, gimimo metai)

Informacija apie asmens atliktus viešuosius
darbus (jeigu jie buvo pradėti atlikti); _______________________________________
informacija apie vengimą atlikti viešuosius _____________
darbus; informacija apie pateisinamas prie ___________________________________________________
žastis, dėl kurių asmuo negali atlikti jam _
paskirtų viešųjų darbų
_______________________________________

Teikiamas siūlymas

_______________________________________
_______________________________________

Teikimą surašė

_______________________________________
(policijos pareigūno pareigos, vardas, pavardė ir parašas)

Administracinės nuobaudos – viešųjų
darbų – vykdymo tvarkos aprašo
3 priedas
(Žiniaraščio formos pavyzdys)

(viešųjų darbų atlikimo organizatoriaus pavadinimas, buveinės adresas, kontaktiniai duomenys)

____________________________________

(nutarimą priėmusios ar siuntimą išdavusios institucijos pavadinimas)

VIEŠŲJŲ DARBŲ ATLIKIMO ŽINIARAŠTIS
Surašymo data
Surašymo vieta

Asmens,
atliekančio vie
______________
šuosius darbus,
______________
duomenys
______________
______________
______________
______________
(vardas,
pavardė,
gimimo metai)

Data

Viešųjų darbų
trukmė (val.)

Kontroliuojančio
asmens vardas,
pavardė, parašas

Asmens,
atliekančio vie
šuosius darbus,
parašas

Pastabos

Iš viso asmuo iki ___________________ atliko _______________ valandas (-ų) viešųjų
(data, iki kada atliko)

darbų.

Žiniaraštį užpildė

________________________________
(parašas)

_________________________________
(pareigos, vardas, pavardė)

Administracinės nuobaudos – viešųjų
darbų – vykdymo tvarkos aprašo
4 priedas
(Teikimo formos pavyzdys)

(teritorinės policijos įstaigos struktūrinio padalinio pavadinimas)

_________________________________
(nutarimą priėmusios institucijos pavadinimas)

_________________________________

TEIKIMAS
PRATĘSTI TERMINĄ ATLIKTI VIEŠUOSIUS DARBUS
Surašymo data
Surašymo vieta

Asmens, dėl kurio priimtas nutarimas dėl
baudos pakeitimo viešaisiais darbais (toliau
– asmuo), duomenys

_______________________________________
_____________
(vardas, pavardė, gimimo metai)

Informacija apie asmens atliktus viešuosius
_______________________________________
darbus (jeigu jie buvo pradėti atlikti);
informacija apie pateisinamas priežastis, dėl _____________
kurių asmuo negali atlikti jam paskirtų vieš ___________________________________________________
ųjų darbų
_
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Teikiamas siūlymas
_______________________________________
Teikimą surašė

(policijos pareigūno pareigos, vardas, pavardė ir parašas)

