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                                                                                                                  PATVIRTINTA
                                                                                                                  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro                               

                                                                                                                          2017 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. D1-393

Aplinkos apsaugos departamentas
prie Aplinkos ministerijos
Aplinkos kokybės departamento 
Atliekų tvarkymo kontrolės skyrius
(Institucijos pavadinimas)

PATIKRINIMO AKTAS Nr. (5.10)-PA-
2021 m. rugsėjo    d.

Smolensko g.15, Vilnius
(Surašymo vieta)

Aš (mes) Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės 
departamento Atliekų tvarkymo kontrolės skyriaus vyr. specialistė Deimantė Tarasevičiūtė, 
Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 
Atliekų tvarkymo kontrolės skyriaus vyr. specialistė Aistė Braziulienė
(Patikrinimą atlikęs pareigūnas (-ai), pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės))

dalyvaujant 
 (Liudytojams ar Aplinkos ministerijos sistemos bei kitų kontrolę vykdančių institucijų atstovams, jų pareigos, vardai, pavardės, 
adresai, telefonai)

ir juridinio asmens atstovui (-ams) ar fiziniam asmeniui:  

patikrinau (-ome) Autogamintojų ir importuotojų asociaciją (toliau – Asociacija), esančią adresu 
S. Žukausko g. 13, LT-54465 Kauno r. (į k. 304141446)

(objekto pavadinimas ir adresas)

Patikrinimo tikslas ir rūšis: neplaninis teminis patikrinimas dėl Asociacijos, vykdančios 
licencijuojamą apmokestinamųjų gaminių (įskaitant baterijas ir akumuliatorius) (toliau – 
apmokestinamieji gaminiai) atliekų tvarkymo organizavimo veiklą, 2018 m. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nustatytų apmokestinamųjų gaminių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių 
įvykdymo.

(Planinis ar neplaninis patikrinimas)
Duomenys apie tikrinamą objektą: Asociacija vykdo licencijuojamą apmokestinamųjų gaminių 
atliekų tvarkymo organizavimo veiklą, turi 2016-06-08 išduotą Apmokestinamųjų gaminių atliekų 
tvarkymo organizavimo licenciją Nr. 005.

(Objekto veiklos pobūdis, informacija apie išduotus leidimus, licencijas ir kitus dokumentus kuriais nustatytos aplinkos apsaugos 
sąlygos)

1.
Patikrinimo metu nustatyta: 

(Kaip laikomasi leidimuose, licencijose ir kituose dokumentuose nustatytų aplinkos apsaugos sąlygų, aplinkos apsaugos įstatymų ir 
kitų teisės aktų reikalavimų, jei nesilaikoma, nurodyti pažeistus teisės aktus)

Patikrinimas pradėtas 2021 m. rugpjūčio 25 d. vadovaujantis Aplinkos apsaugos 1.1.
departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas) Aplinkos kokybės departamento 
Atliekų tvarkymo kontrolės skyriaus vedėjos 2021 m. rugpjūčio 24 d. pavedimu Nr. SPR1-1830, 
atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros 2020-12-30 raštą Nr. (27)-A4(E)-12291 „Dėl 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų užduočių vertinimo ir gamintojų ir importuotojų 
organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų 
tvarkymas bus finansuojamas bei informacijos pateikimo“ (toliau – Raštas). Rašte prašoma pateikti 
Asociacijos veiklos patikrinimo apie 2018 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų 

Dokumento nuorašas
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apmokestinamų gaminių atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą/neįvykdymą rezultatus. Lietuvos 
Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau –Įstatymas) 3426 str. 1 d. 2 p. įpareigoja 
gamintojų ir importuotojų organizacijas įvykdyti gamintojams ir importuotojams Vyriausybės 
nustatytas gaminių ar pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotis. 

Asociacija 2021 m. rugpjūčio 25 d. raštu Nr. (5.10)-AD5-16302 informuota dėl neplaninio 1.2.
patikrinimo atlikimui būtinų pateikti dokumentų. Asociacijai nurodyta pateikti informaciją: 1) 
Asociacijos gautus dokumentus, patvirtinančius apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymą 
(laikinuosius įrodančius dokumentus), už 2018 metų laikotarpį; 2) Sąskaitas-faktūras ar kitos 
formos dokumentą, kuriuo remiantis būtų galima patvirtinti, kad apmokestinamųjų gaminių atliekų 
sutvarkymas už 2018 m. laikotarpį buvo apmokėtas; 3) Asociacijos 2018 m. faktinius, nurodant 
atskirai kiekvieno Asociacijos steigėjo, dalyvio ir pavedimo davėjo, tiekimo Lietuvos Respublikos 
vidaus rinkai apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekius, kuriuos Asociacijai deklaravo Asociacijos 
steigėjas, dalyvis ir pavedimo davėjas. Pavedimo davėju sąrašas atrinktas atsitiktiniu būdu. 
Dokumentus prašoma pateikti iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. 

Laikinuosius įrodančius dokumentus prašoma pateikti dėl Vieningos gaminių, pakuočių ir 1.3.
atliekų apskaitos informacinės sistemos (toliau - GPAIS) funkcionalumo trūkumų, nes yra atvejų, 
kai naudojantis GPAIS nėra galimybės išrašyti atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų. Dėl šios 
priežasties LR aplinkos ministro 2018 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-73,,Dėl Tvarkos, kai 
negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo 
patvirtinimo“  12 d. numatyta galimybė išrašyti laikinuosius atliekų sutvarkymą patvirtinančius 
dokumentus.
Asociacija el. p. 2021 m. rugpjūčio 27 d. pateikė Asociacijos gautus dokumentus, patvirtinančius 
apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymą (laikinuosius įrodančius dokumentus) už 2018 metų 
laikotarpį, sąskaitas-faktūras, kuriomis remiantis galima patvirtinti, kad apmokestinamųjų gaminių 
atliekų sutvarkymas už 2018 m. laikotarpį buvo apmokėtas ir Asociacijos 2018 m. faktinius, 
nurodant atskirai kiekvieno Asociacijos steigėjo, dalyvio ir pavedimo davėjo, tiekimo Lietuvos 
Respublikos vidaus rinkai apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekius, kuriuos Asociacijai deklaravo 
Asociacijos steigėjas, dalyvis ir pavedimo davėjas ir pateikė paaiškinimus dėl sąskaitų-faktūrų 
nebuvimo pagal prašomą pateikti sąrašą (Lentelė Nr. 2, 1 stulpelis). Asociacija nurodė, kad ,,UAB 
„Olmita ir KO sutartis“ sutartis iki 2017-12-31; UAB „Signeda“ – sutartis iki 2017-12-31; UAB 
„Atekas“ sudarė sutartį, o vėliau metų gale paaiškėjo, kad bankrutavo. Duomenų asociacijai 
nepateikė; UAB „Dambava“ sudarė sutartį nuo 2018, tačiau išleidimas gaminių į rinka buvo tik 
nuo 2019 m.; UAB „Ruedus“ sutartis nuo 2020 metų; 

Patikrinimas vykdomas remiantis Asociacijos „Ataskaita apie 2018 metais vykdytą 1.4.
apmokestinamųjų gaminių (įskaitant baterijas ir akumuliatorius) atliekų tvarkymo veiklos 
organizavimo planą, finansavimo schemoje ir švietimo programoje numatytų priemonių 
įgyvendinimą“ (toliau – Metinė ataskaita) duomenimis (su priedais), 2021 m. rugpjūčio 27 d. el. p. 
Asociacijos pateiktais duomenimis ir GPAIS informacija. 

Asociacijos dalyvių ir pavedimo davėjų 2018 m. į LR vidaus rinką išleistų 2.
apmokestinamųjų gaminių kiekio patikra. 

Atliekant apmokestinamųjų gaminių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių 2.1.
vertinimą, buvo analizuojami Asociacijos narių tiekti į rinką apmokestinamųjų gaminių kiekiai, bei 
Metinėje ataskaitoje nurodyti į LR vidaus rinką išleisti kiekiai. Siekiant įvertinti ar Asociacijos 
Metinėje ataskaitoje pateikti duomenys yra teisingi, Asociacijos paprašyta pateikti, kiekvieno 
Asociacijos pavedimo davėjo atskirai per 2018 m. ataskaitinį laikotarpį į LR vidaus rinką išleistą 
apmokestinamųjų gaminių kiekį. Minėti duomenys pateikiami Lentelėje Nr. 1.

Lentelė Nr. 1. Apmokestinamųjų gaminių gamintojų ir importuotojų 2018 m. į LR išleistų 
apmokestinamųjų gaminių kiekiai (pagal Metinės ataskaitos ir Asociacijos pateiktus duomenis)

Apmokestinamųjų gaminių, baterijų ir 
akumuliatorių rūšis

Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo davėjų LR 
vidaus rinkai tiektas gaminių kiekis, t. pagal Metinės 

Asociacijos steigėjų, dalyvių ir pavedimo 
davėjų LR vidaus rinkai tiektas gaminių 
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ataskaitos duomenis kiekis, t. pagal Asociacijos pateiktus 
duomenis

1 2 3

Padangos 1250,681635 1250,681635

Nešiojamosios baterijos (galvaniniai 
elementai)*

0,086035 0,086035

Akumuliatoriai* 1699,886935 1699,886935

Vidaus degimo variklių degalų ir (ar) 
tepalų filtrai

220,768177 220,768177

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro 
filtrai

154,796062 154,796062

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) 
amortizatoriai

228,221786 228,221786

Siekiant įvertinti Asociacijos Metinėje ataskaitoje ir prie jos pateiktų duomenų teisingumą, 2.2.
atsitiktine tvarka atrinkti 20 apmokestinamųjų gaminių gamintojai ir importuotojai. Asociacijos 
paprašyta pateikti minėtiems gamintojams ir importuotojams išrašytas sąskaitas faktūras, kurias 
įvertinus, būtų galima teigti, kad Asociacijos pateikiami pavedimo davėjų į LR vidaus rinką 
išleidžiami apmokestinamųjų gaminių kiekiai, nurodyti Metinėje ataskaitoje, yra teisingi. 
Asociacija pateikė nurodytiems pavedimo davėjams 2018 m. išrašytas 30 PVM sąskaitas faktūras. 
Įvertinus pateiktus duomenis ir atlikus lyginamąją analizę neatitikimų nenustatyta. Analizės 
rezultatai pateikiami Lentelėje Nr. 2.

Lentelė Nr. 2. Apmokestinamųjų gaminių gamintojų ir importuotojų lyginamosios analizės 
rezultatai 

Gamintojo ir importuotojo 
duomenys

PVM sąskaitos faktūros duomenys Sąskaitų 
faktūrų ir 

Asociacijos 
pateiktų 
duomenų 
atitikimo 

vertinimas

Pavadinimas Įmonės 
kodas

Data PVM 
sąskaitos 
faktūros 
serija  ir 
numeris

Padangos Nešiojamosios 
baterijos 

(galvaniniai 
elementai)*

Akumuliatoriai
*

Vidaus 
degimo 
variklių 
degalų ir 

(ar) 
tepalų 
filtrai

Vidaus 
degimo 
variklių 
įsiurbimo 
oro filtrai

Automobilių 
hidrauliniai 
(tepaliniai) 

amortizatoria
i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

UAB 
„Autoerdvė“

123068627 2018-04-03 AIA Nr. 437 - - - 0,330711 0,092655 0,013900 Atitinka

2018-07-03 AIA Nr. 516

2018-10-02 AIA Nr. 613

2018-12-27 AIA Nr. 724

UAB „Olmita 
ir Ko“

135240091 - - - - - - - - Pateiktas 
Asociacijos 
paaiškinima

s dėl 
duomenų 

nepateikimo

UAB „Signeda
“

135685159 - - - - - - - - Pateiktas 
Asociacijos 
paaiškinima

s dėl 
duomenų 

nepateikimo

UAB „Intrac 
Lietuva“

111713162 2018-04-13 AIA Nr. 475 1,628000 - 1,364000 3,430000 1,621000 0,000000 Atitinka

2018-07-16 AIA Nr. 553
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2018-10-17 AIA Nr. 653

2018-12-31 AIA Nr. 863

2018-12-31 KAIA Nr. 
18

UAB „Ivuana“ 134192590 2018-10-17 AIA Nr. 654 3,444000 - 0,000000 0,374000 0,214000 0,224000 Atitinka

2018-12-27 AIA Nr. 737

2018-12-27 KAIA Nr. 
15

UAB 
„Husqvarna 

Lietuva“

300146848 2018-04-18 AIA Nr. 486 0,349039 - - 0,406624 0,421752 - Atitinka

2018-07-23 AIA Nr. 582

2018-10-30 AIA Nr. 681

2018-12-28 AIA Nr. 810

UAB „Hanse 
trailer“

111687917 2018-12-27 AIA Nr. 712 - - - 0,008800 0,004500 - Atitinka

UAB 
„Autoprizmė“

223717130 2018-12-28 AIA Nr. 814 - - 0,228000 0,234200 0,073440 0,192500 Atitinka

UAB 
„Rasmitas“

221946340 2018-12-27 AIA Nr. 764 1,031000 - - 0,082229 0,059296 0,069995 Atitinka

UAB „Atekas“ 304462886 - - - - - - - - Pateiktas 
Asociacijos 
paaiškinima

s dėl 
duomenų 

nepateikimo

UAB 
„MBworkshop

“

302696221 2018-07-20 AIA Nr. 578 - - - 0,000300 0,002600 0,015000 Atitinka

2018-12-28 AIA Nr. 766

UAB „Girilis 
LT“

304874142 2018-12-28 AIA Nr. 792 - - - 0,203260 0,109730 0,128820 Atitinka

UAB „RS 
Service“

123174267 2018-12-31 AIA Nr. 852 - - - 0,058400 0,037000 0,023000 Atitinka

UAB „Dargreta
“

126163710 2018-12-28 AIA Nr. 834 33,783435 - - - - - Atitinka

UAB „Vilniaus 
Eoltas“

126163710 2018-10-16 AIA Nr. 650 - - 0,046470 0,011053 0,011241 0,470040 Atitinka

2018-12-28 AIA Nr. 788

UAB 
„Dambava“

304279504 - - - - - - - - Pateiktas 
Asociacijos 
paaiškinima

s dėl 
duomenų 

nepateikimo

MB „Esada“ 304854015 2018-12-28 AIA Nr. 828 - - - - - - Nevertinama 

UAB „Britauto
“

302602599 2018-12-04 AIA Nr. 692 - - - - - - Nevertinama 

2018-12-27 AIA Nr. 761

UAB „Vanauto
“

304851866 2018-12-28 AIA Nr. 829 - - - - - - Nevertinama 

UAB „Ruedus“ 304176326 - - - - - - - - Pateiktas 
Asociacijos 
paaiškinima

s dėl 
duomenų 

nepateikimo

Atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų patikra 3.

Atliekant apmokestinamųjų gaminių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių 3.1.
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įvykdymo vertinimą, buvo vertinami Asociacijai išrašytų atliekų sutvarkymą įrodančių 
dokumentų duomenys, tiek išrašyti naudojantis GPAIS (0 įrodančių dokumentų), tiek 
Asociacijos pateikti laikinieji įrodantys dokumentai (7 laikinieji įrodantys dokumentai) (žr. į 
Lentelę Nr. 4).  

Lentelė Nr. 3. Asociacijos dalyvių ir pavedimo davėjų 2018 m. apmokestinamųjų gaminių 
sutvarkymą įrodančių dokumentų patikra

Apmokestinamųjų 
gaminių, baterijų ir 
akumuliatorių rūšis

Sutvarkytas 
kiekis, pagal 
Asociacijos 

Metinę atskaitą, 
t

Sutvarkytas 
kiekis, pagal 

GPAIS 
įrodančius 

dokumentus, t

Sutvarkytas kiekis, 
pagal laikinuosius 

įrodančius 
dokumentus, t

Suma (GPAIS ir 
laikinųjų 
įrodančių 

dokumentų), t

Skirtumas (tarp 
Metinės ataskaitos ir 

sutvarkyto 
apmokestinamųjų 

gaminių atliekų 
kiekio), t

 A B C B+C A-(B+C)

Padangos 1000,627000 - 1000,627000 1000,627000 0,000000

Nešiojamosios baterijos 
(galvaniniai elementai)*

0,048000 - 0,048000 0,048000 0,000000

Akumuliatoriai* 765,405000 - 765,405000 765,405000 0,000000

Vidaus degimo variklių 
degalų ir (ar) tepalų 

filtrai

177,416000 - 177,416000 177,416000 0,000000

Vidaus degimo variklių 
įsiurbimo oro filtrai

124,237000  - 124,237000 124,237000 0,000000

Automobilių hidrauliniai 
(tepaliniai) 

amortizatoriai

182,978000  - 182,978000 182,978000 0,000000

Lentelė Nr. 4.  Laikinųjų apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų 
duomenys

Dokumentą 
išrašė

Laikinojo įrodančio 
dokumento data

Laikinojo įrodančio 
dokumento Nr.

Atliekos kodas Atliekos pavadinimas Sutvarkytas atliekų 
kiekis, t 

1 2 3 4 5 6

UAB 
"Žalvaris"

2019-01-20 Nr. 1810KA0002-4795-1446 16 01 03 padangos 1000,627

UAB 
"Žalvaris"

2019-01-20 Nr. 1852KA0001-4795-1446 16 01 07* tepalų filtrai 106,582

UAB 
"Žalvaris"

2019-01-20 Nr. 1851KA0001-4795-1446 16 01 21 01* degalų filtrai 70,834

UAB 
"Žalvaris"

2019-01-20 Nr. 1861KA0001-4795-1446 16 01 21 02* vidaus degimo variklių 
įsiurbiamo oro filtrai

124,237

UAB 
"Žalvaris"

2019-01-20 Nr. 1871KA0002-4795-1446 16 01 21 03* autotransporto 
priemonių

182,978

UAB 
"Žalvaris"

2019-01-20 Nr. 1821KA0002-4795-1446 16 06 01 01* nešiojamieji švino 
akumuliatoriai

0,022

16 06 01 02* automobiliams skirti 
švino akumuliatoriai 

673,722

16 06 01 03* pramoniniai švino 
akumuliatoriai

91,661
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UAB 
"Žalvaris"

2019-01-20 Nr. 1821KA0004-4795-1446 20 01 34 baterijos ir 
akumuliatoriai, 

nenurodyti 20 01 33

0,048

Atlikus Asociacijos gautų apmokestinamųjų gaminių atliekų sutvarkymą įrodančių 3.2.
dokumentų patikrą (GPAIS ir laikinųjų įrodančių dokumentų), nustatyta, kad Asociacijos Metinėje 
ataskaitoje nurodyti sutvarkyti apmokestinamųjų gaminių atliekų kiekiai, pagal Asociacijos 
pateiktus įrodančius dokumentus, sutampa (žr. į Lentelė Nr. 3). Pažymėtina, kad šio neplaninio 
patikrinimo metu nėra vertinamas įrodančių dokumentų teisėtumas.

Asociacijos 2018 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų apmokestinamųjų 4.
gaminių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių įvykdymo vertinimas

Atlikus Asociacijos 2018 m. LR Vyriausybės nustatytų pakuočių atliekų naudojimo ir 4.1.
(ar) perdirbimo užduočių įvykdymo vertinimą, nustatyta, kad Asociacija įvykdė 
apmokestinamiesiems gaminiams Vyriausybės nustatytas užduotis (Lentelė Nr. 5).

Lentelė Nr. 5. Asociacijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. nustatytų apmokestinamųjų 
gaminių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių vykdymas

Apmokestinamųjų 
gaminių, baterijų ir 
akumuliatorių rūšis

Į LR vidaus 
rinką išleistas 

gaminių kiekis, t

Sutvarkytas 
gaminių kiekis, t 

(pagal Metinę 
ataskaitą)

Sutvarkytas 
gaminių kiekis, % 

(pagal Metinę 
ataskaitą)

2018 m. Vyriausybės 
nustatyta gaminių 
naudojimo ir (ar) 

perdirbimo užduotis, 
%

2018 m. Vyriausybės 
nustatyta užduoties 

įvykdymas/ 
neįvykdymas

1 2 3 4 5 6

Padangos 1250,681635 1000,627000 80,01 80 ĮVYKDYTA

Nešiojamosios 
baterijos (galvaniniai 

elementai)*

0,086035 0,048000 55,79 45 ĮVYKDYTA

Akumuliatoriai* 1699,886935 765,405000 45,03 45 ĮVYKDYTA

Vidaus degimo 
variklių degalų ir (ar) 

tepalų filtrai

220,768177 177,416000 80,36 80 ĮVYKDYTA

Vidaus degimo 
variklių įsiurbimo oro 

filtrai

154,796062 124,237000 80,26 80 ĮVYKDYTA

Automobilių 
hidrauliniai (tepaliniai) 

amortizatoriai

228,221786 182,978000 80,18 80 ĮVYKDYTA

*Vertinama neįmontuotos nešiojamosios baterijos (galvaniniai elementai) ir akumuliatoriai.

Pažymėtina, kad vadovaujantis Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių 4.2.
dokumentų išrašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-05-
20 įsakymu Nr. D1-359 „Dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų 
išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aprašas), reikalavimais, Departamentui atlikus 
dokumentus išrašančių atliekų surinkėjų, naudotojų (perdirbėjų), eksportuotojų ir (ar) mišrių 
komunalinių atliekų apdorotojų, susiejančius paliudijimus išrašančių rūšiuotojų ar laikytojų, kaip jie 
laikosi Apraše nustatytų reikalavimų, patikrinimus ir nustačius, kad dokumentai, susiejantys 
paliudijimai ir patvirtinimai, įskaitant išrašytus remiantis pažeidžiant minėtus reikalavimus 
išrašytais dokumentais ir (ar) susiejančiais paliudijimais, išrašyti neteisėtai, galimai pasikeis ir 
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Asociacijos užduočių įvykdymo rezultatai. 

Patikrinimo išvados: 5.
2018 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos apmokestinamųjų gaminių atliekų 

naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotys yra įvykdytos (Lentelė Nr. 5). 

Prie patikrinimo akto pridedama: 

Tikrinamo juridinio asmens atstovo ar fizinio asmens prašymai, skundai: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________________

Aplinkos kokybės 
departamento Atliekų 
tvarkymo kontrolės skyriaus 
vyr. specialistė

Deimantė Tarasevičiūtė

Patikrinimą atlikusio pareigūno pareigos) (parašas) (Vardas, pavardė)

Aplinkos kokybės 
departamento Atliekų 
tvarkymo kontrolės skyriaus 
vyr. specialistė

Aistė Braziulienė

Patikrinimą atlikusio pareigūno pareigos) (parašas) (Vardas, pavardė)

Dalyvavę asmenys:

(parašas) (Vardas, pavardė)

*Patikrinimo akto antrąjį egzempliorių,   lapų, gavau.        
(Juridinio asmens atstovo ar fizinio asmens vardas, pavardė)

_________________________________  _________________2021 m. ____mėn. ___ d.
(parašas)

** Patikrinimo akto antrasis egzempliorius, ________ lapų, išsiųstas registruotu laišku 
20___ m. __________ mėn. ___ d., pašto kvito Nr. ________________________ .

_________________________________  _________________           2021  m.       mėn.          d.
(parašas)

** Patikrinimo akto antrasis egzempliorius, ________ lapų, išsiųstas registruotu laišku 20___ m. 
__________ mėn. ___ d., pašto kvito Nr. ________________________ .
* Jei juridinio asmens atstovas ar fizinis asmuo atsisako pasirašyti patikrinimo aktą, apie tai pažymima akte.
** Pildoma, jei nėra galimybės patikrinimo aktą įteikti juridinio asmens atstovui ar fiziniam asmeniui
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