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P a k e i č i u VšĮ Transporto kompetencijų agentūros konsultavimo VšĮ Transporto
kompetencijų agentūroje tvarkos aprašą, patvirtintą viešosios įstaigos Transporto kompetencijų
agentūros direktoriaus 2021 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 2-123 „Dėl konsultavimo VšĮ Transporto
kompetencijų agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir papildau 51 punktu:
„51. Poveikio priemonės už netinkamą teisės aktų vykdymą negali būti taikomos, jeigu ūkio
subjektas vadovavosi TKA patvirtinta rašytine arba viešąja konsultacija, kuri vėlesne konsultacija
ar kitu sprendimu buvo pripažinta kaip neatitinkanti teisės aktų reikalavimų (klaidinga), išskyrus
atvejus, kai:
51.1. po konsultacijos pateikimo buvo keičiamas teisinis reglamentavimas, dėl kurio buvo
konsultuota;
51.2. ūkio subjektas buvo informuotas, kad konsultacija klaidinga, ar kitu būdu turėjo realią
galimybę gauti informaciją, kad konsultacija klaidinga, ir terminas nuo šios informacijos gavimo iki
ūkio subjekto patikrinimo buvo pakankamas ūkio subjektui pažeidimams, kuriuos lėmė klaidinga
konsultacija, ištaisyti;
51.3. poveikio priemonės yra būtinos ir neišvengiamos siekiant užkirsti kelią žalai teisės
normų saugomoms vertybėms atsirasti.”.

Direktorius

Marius Baranauskas

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūra

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO
KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS DIREKTORIAUS 2021
M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO NR. 2-123 „DĖL
KONSULTAVIMO VŠĮ TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ
AGENTŪROJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2022-08-01 Nr. 2-102

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Marius Baranauskas Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas

2022-08-01 16:37

Parašo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas

2022-08-02 00:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2021-10-04 18:36 - 2026-10-03 23:59

Parašo paskirtis

Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Jolanta Šimėnaitė Dokumentų valdymo specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas

2022-08-01 16:48

Parašo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas

2022-08-01 16:49

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2020-09-30 13:40 - 2025-09-29 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20220707.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-08-02)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 2022-08-02 nuorašą suformavo Rasa Garlienė
atspausdinęs darbuotojas
Paieškos nuoroda

-

Papildomi metaduomenys

-

