PATVIRTINTA
Valstybės dokumentų technologinės
apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos
direktoriaus
2018 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-102
ĮMONIŲ, TURINČIŲ SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ IR SAUGIŲJŲ
DOKUMENTŲ BLANKŲ GAMYBOS LICENCIJAS,
KONSULTAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos
licencijas, konsultavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato kokybišką ir vienodą
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos (toliau –
Tarnyba) kompetencijai priskirtų teisės aktų nuostatų aiškinimą, Tarnybai atliekant saugiųjų
dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi
priežiūrą.
2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymu, Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų
atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, bei Vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo
praktikos užtikrinimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 4-432/1R-169 „Dėl Verslo
priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo, Rizikos
vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairių ir Vienodos ir kokybiškos asmenų
konsultavimo praktikos užtikrinimo gairių patvirtinimo“.
3. Tvarkos aprašo reikalavimai privalomi Tarnybos specialistams, atliekantiems saugiųjų
dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi
priežiūrą.
4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
Rašytinė konsultacija –Tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens pasirašytas
atsakymas į ūkio subjekto raštu ar elektroniniu būdu pateiktą klausimą ar prašymą suteikti
konsultaciją dėl Tarnybos kompetencijai priskirtų teisės aktų, reglamentuojančių licencijuojamos
veiklos sąlygų laikymąsi, nuostatų taikymo.
Teisės aktų sąrašas – direktoriaus įsakymu patvirtintas ir Tarnybos interneto svetainėje
kaip viešoji konsultacija paskelbtas teisės aktų, įtvirtinančių įmonių, turinčių saugiųjų
dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, licencijuojamos veiklos ir jos
sąlygų laikymosi priežiūros reikalavimus, sąrašas.
Viešoji konsultacija – Tarnybos interneto svetainėje paskelbta informacija dėl Tarnybos
kompetencijai priskirtų teisės aktų, reglamentuojančių licencijuojamos veiklos sąlygų laikymąsi,
nuostatų taikymo.
5. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų
blankų gamybos įstatyme, Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos
licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 16 d.
nutarimu Nr. 1615 „Dėl Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos
licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, Darbo uždarojo režimo sąlygomis taisyklėse, patvirtintose
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 1K-269 „Dėl Darbo
uždarojo režimo sąlygomis taisyklių patvirtinimo“, vartojamas sąvokas.
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II SKYRIUS
KONSULTACIJŲ TEIKIMAS
6. Ūkio subjektams konsultacijos gali būti teikiamos žodžiu, raštu arba kaip viešoji
konsultacija.
7. Konsultuojama žodžiu gali būti:
7.1. organizuojant susitikimą su ūkio subjektais, jo rezultatus įforminant protokolu;
7.2. planinio patikrinimo metu, kai specialistas, atliekantis tikrinimą, pagal kompetenciją
konsultuoja ūkio subjektą licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi klausimais. Pateikti
klausimai ir atsakymai fiksuojami planinio patikrinimo akte, skiltyje „Papildoma informacija“;
7.3. telefonu, vadovaujantis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyboje prie Finansų ministerijos tvarkos aprašo,
patvirtinto Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos
direktoriaus 2018 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 1-52, nustatyta tvarka. Suteiktos konsultacijos
registruojamos konsultacijų telefonu registracijos žurnale, kuriame nurodoma ūkio subjekto
pavadinimas, kreipimosi data, konsultacijos trukmė, esmė, atsakymas į klausimą, konsultavusio
asmens vardas ir pavardė;
8. Jeigu nėra galimybės iškart suteikti konsultacijos žodžiu (reikia detalesnės analizės,
papildomo tyrimo ar duomenų rinkimo), konsultuojantis specialistas informuoja, kad
paaiškinimas bus vėliau pateiktas skambinančio asmens nurodytu telefonu, elektroniniu būdu,
arba pasiūloma asmeniui pateikti klausimą raštu. Tokiu atveju atsakymas pateikiamas ne vėliau
kaip per 10 darbo dienų nuo klausimo pateikimo dienos. Jei žodžiu gauta konsultacija ūkio
subjekto netenkina, jis dėl paaiškinimo gali kreiptis raštu.
9. Rašytinės konsultacijos teikiamos atsakant į ūkio subjekto raštu ar elektroniniu būdu
pateiktus klausimus dėl Tarnybos kompetencijai priskirtų teisės aktų, reglamentuojančių
licencijuojamos veiklos sąlygų laikymąsi, (toliau – teisės aktai) nuostatų taikymo.
10. Viešajai konsultacijai priskiriamas teisės aktų sąrašas, kuris skelbiamas Tarnybos
interneto svetainės www.vdtat.gov.lt skyriaus „Teisinė informacija“ srities „Teisės aktai“ dalyje
„reglamentuojantys Tarnybos atliekamą ūkio subjektų priežiūrą“.
11. Tarnybos atstovai pagal kompetenciją rašytines konsultacijas ir kitą informaciją dėl
teisės aktų nuostatų taikymo, kuri yra ar gali būti aktuali ūkio subjektams, kas ketvirtį
apibendrina ir parengia viešąją konsultaciją. Viešoji konsultacija skelbiama Tarnybos interneto
svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Ūkio subjektų priežiūra“.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Poveikio priemonės dėl saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos
licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi pažeidimų negali būti taikomos, jeigu ūkio subjektas
vadovavosi rašytine arba viešąja konsultacija, kuri vėlesne konsultacija ar kitu sprendimu buvo
pripažinta kaip neatitinkanti teisės aktų reikalavimų (klaidinga), išskyrus atvejus, kai:
12.1. po konsultacijos pateikimo buvo keičiamas teisinis reglamentavimas, dėl kurio
buvo konsultuota;
12.2. 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;
12.3. poveikio priemonės yra būtinos ir neišvengiamos siekiant užkirsti kelią žalos
valstybei ir visuomenei atsiradimui.
__________________

