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Forma patvirtinta Valstybinės kelių transporto  

inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 

2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 2B-01 

 

ŪKIO SUBJEKTO, VYKDANČIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ MOKYMĄ, 

PATIKRINIMO KLAUSIMYNAS* 
 

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) turima informacija apie 

tikrinamą ūkio subjektą, vykdantį transporto priemonių vairuotojų mokymą (toliau – vairavimo mokykla): 

Vairavimo mokyklos administracinės patalpos adresas 
  , tel.  , faks.  , el. paštas  , 

          interneto svetainės adresas    

          
Vairavimo mokyklos mokymo patalpos (-ų) adresas (-ai) 

   

   Vairavimo mokyklos mokymo aikštelės (-ių) adresas (-ai) 

   

   Vairavimo mokyklai suteikta teisė vykdyti šių kategorijų transporto priemonių vairuotojų mokymą: 

   

   Vairavimo mokyklai teisė vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą suteikta 20  m.    d. 

       Vairavimo mokyklos vadovo pareigas einantis asmuo   
   (vardas ir pavardė)  

Už mokymą atsakingas (-a)  , 
 (vardas ir pavardė, pareigos)  

paskirtas (-a)  įsakymu Nr.   

 (data)    
 

1. Patikrinta:  

1.1. Ar tikrinimo metu vairavimo mokyklos administracinės patalpos adresas atitinka adresą, kuris 

buvo nurodytas suteikus teisę vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

1.2. Ar tikrinimo metu vairavimo mokyklos mokymo patalpos (-ų) adresas (-ai) atitinka adresą (-us), 

kuris (-ie) buvo nurodytas (-i) suteikus teisę vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐  

1.3. Ar tikrinimo metu vairavimo mokyklos mokymo aikštelės (-ių) adresas (-ai) atitinka adresą (-us), 

kuris (-ie) buvo nurodytas (-i) suteikus teisę vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

1.4. Ar tikrinimo metu vairavimo mokyklos ar mokymo įstaigos interneto svetainės adresas atitinka 

adresą, kuris buvo nurodytas suteikus teisę vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymą? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

1.5. Ar vairavimo mokykla vykdė (-o) vairuotojų mokymą turėdama suteiktą teisę vykdyti tos kategorijos 

transporto priemonių vairuotojų mokymą? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

  

1.6. Ar vairavimo mokykla mokinius mokė (-o) vairuoti AM kategorijos transporto priemones, 

turėdama suteiktą teisę vykdyti A1, A2 ar A kategorijų transporto priemonių vairuotojų mokymą? 

 

   

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 
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2. Vairavimo mokyklos administracinės ir mokymo patalpos  

2.1. Ar vairavimo mokykla turi nuosavą arba kitais teisėtais pagrindais naudojamą administracinę 

patalpą? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

2.2. Ar vairavimo mokyklos administracinėje patalpoje yra telefoninis ryšys ir internetas? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

2.3. Ar vairavimo mokykla turi nuosavą (-as) arba kitais teisėtais pagrindais naudojamą (-as) 

mokymo patalpą (-as)? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

2.4. Ar vairavimo mokykla mokinius mokė (-o) mokymo patalpoje (-ose), kurioje (-iose) yra 

privalomos vaizdinės mokymo priemonės? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

2.5. Ar vairavimo mokykloje teorijos mokymo metu visiems mokiniams (30 mokinių ar mažesnė 

grupė) buvo įrengtos darbo vietos? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

 

3. Vairavimo mokyklos aikštelė (-ės)  

3.1. Ar vairavimo mokykla turi nuosavą (-as) arba kitais teisėtais pagrindais naudojamą (-as) 

mokymo aikštelę (-es)? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

 

3.2. Ar vairavimo mokykla vykdė (-o) praktinio vairavimo mokymą vairavimo mokymo aikštelėje, 

kurioje įrengti visi privalomi mokymo elementai? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

3.3. Ar vairavimo mokymo aikštelės ploto pakanka vykdant transporto priemonių vairuotojų 

praktinio vairavimo mokymą tos (tų) kategorijos (-ų), kurios (-ių) vairavimo mokykla moko? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

 

3.4. Ar vairavimo mokykla vykdė (-o) praktinio vairavimo mokymą vairavimo mokymo aikštelėje, 

kurios mokymo elementų vietos padengtos asfalto ar betono danga, kurioje mokymo elementų ribos 

paženklintos ir yra pastatyti kelio ženklai? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

 

3.5. Ar vairavimo mokykla vykdė (-o) praktinio vairavimo mokymą vairavimo mokymo aikštelėje, 

kurios aikštelės danga paženklinta pagal kelių ženklinimo reikalavimus? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

 

  

4. Vairavimo mokyklų vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai  
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4.1. Ar vairavimo mokykloje mokinius teorijos mokė (-o) darbo santykiais su vairavimo mokykla 

susijęs (-ę) ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įdarbintas (-i) vairuotojų mokytojas (-ai)? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

 

4.2. Ar vairavimo mokykloje mokinius praktinio vairavimo mokė (-o) darbo santykiais su vairavimo 

mokykla susijęs (-ę) ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įdarbintas (-i) vairavimo 

instruktorius (-iai)? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

 

4.3. Ar vairavimo mokykloje mokinius mokė (-o) nustatytus reikalavimus atitinkantis (-ys) 

vairuotojų mokytojas (-ai)? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

4.4. Ar vairavimo mokykloje mokinius mokė (-o) nustatytus reikalavimus atitinkantis (-ys) 

vairavimo instruktorius (-iai)? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

5. Transporto priemonių vairuotojų mokymas  

5.1. Ar vairavimo mokykla per tris darbo dienas nuo mokymo pradžios elektroninėmis ryšio 

priemonėmis pateikė VĮ „Regitra“ privalomą pateikti informaciją? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

 

5.2. Ar vairavimo mokykla mokinius teorijos mokė (-o) laikydamasi mažiausios teorijos mokymo 

kurso trukmės? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

5.3. Ar vairavimo mokykla mokinius praktinio vairavimo mokė (-o) laikydamasi mažiausios 

praktinio vairavimo mokymo kurso trukmės? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

5.4. Ar vairavimo mokykla teorijos mokymo kursų valandų skaičiaus sumažinimo atveju valandų 

sumažino tiek, kiek nustatyta? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

5.5. Ar vairavimo mokykla mokinius teorijos ir (ar) praktinio vairavimo mokė (-o) sudariusi 

mokymo kursų temas? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

5.6. Ar vairavimo mokykla mokinius teorijos ir (ar) praktinio vairavimo mokė (-o) naudodama 

mokyklos mokymo kursų temas, kurios sudarytos pagal kiekvieną transporto priemonės kategoriją, 

atsižvelgiant į tai, kokių kategorijų transporto priemonių vairuotojų mokymą vairavimo mokyklai 

suteikta teisė vykdyti? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

5.7. Ar vairavimo mokykla mokinius teorijos mokė (-o) pagal vairavimo mokyklos patvirtintas 

mokymo temas? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 
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5.8. Ar vairavimo mokykla mokinius praktinio vairavimo mokė (-o) pagal vairavimo mokyklos 

patvirtintas mokymo temas? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

5.9. Ar vairavimo mokykla mokinį per parą teorijos mokė (-o) keturias valandas arba mažiau? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

5.10. Ar vairavimo mokykla tvarkė (-o) teorijos žinių mokymo apskaitos žurnalą? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

5.11. Ar vairavimo mokykla teorijos žinių mokymo apskaitos žurnalą tvarkė (-o) laikydamasi 

nustatytų reikalavimų? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

5.12. Ar vairavimo mokykloje atliekama teorijos žinių mokymo galutinė įskaita? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

5.13. Ar vairavimo mokykla mokinio teorijos žinių galutinę įskaitą atliko (atlieka) laikydamasi 

nustatytų reikalavimų? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

5.14. Ar vairavimo mokykla mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinį vertinimą atliko (atlieka) 

laikydamasi nustatytų reikalavimų? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

5.15. Ar vairavimo mokykla mokinio teorijos galutinio vertinimo rezultatus mokykloje saugo vienus 

metus? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

5.16. Ar vairavimo mokykla mokinį praktinio vairavimo pirmiausia mokė (-o) vairavimo aikštelėje? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

5.17. Ar vairavimo mokykla keliuose (gatvėse) mokė (-o) mokinius, kurie yra įgiję reikiamas 

teorijos (kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo) žinias ir praktinio vairavimo įgūdžius? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

 

5.18. Ar vairavimo mokykla mokinį per parą praktinio vairavimo mokė (-o) tris valandas arba 

mažiau? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

5.19. Ar vairavimo mokykla praktinio vairavimo mokė (-o) mokinį, turintį teisę vairuoti reikiamos     

(-ų) kategorijos (-ų) transporto priemonę (-es)? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

 

5.20. Ar vairavimo mokykla praktinio vairavimo mokė (-o) savarankiškai besimokantį asmenį, kuris 

išlaikęs teorijos egzaminą VĮ „Regitra“? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 
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5.21. Ar vairavimo mokykla mokinio galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašus saugo vienus metus 

nuo kurso baigimo liudijimo išdavimo mokiniui datos ir, pasibaigus saugojimo terminui, nustatyta 

tvarka juos sunaikina? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

5.22. Ar vairavimo mokykla praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu mokomojoje 

transporto priemonėje nustatyta tvarka darė vaizdo ir garso įrašus? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

 

5.23. Ar praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu mokomojoje transporto priemonėje 

naudojama vaizdo ir garso įrašų darymo įranga atitinka nustatytus reikalavimus? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

 

5.24. Ar vairavimo mokyklos mokymo patalpose esanti vaizdinė medžiaga atitinka nustatytus 

reikalavimus? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

 

6. Transporto priemonių vairuotojų mokymo dokumentacija  

6.1. Ar vairavimo mokykla mokymo dokumentaciją tvarko valstybine kalba? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

6.2. Ar vairavimo mokykla mokė (-o) sudariusi mokymo sutartį? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

6.3. Ar vairavimo mokyklos su mokiniu sudaryta (-os) mokymo sutartis (-ys) atitinka nustatytus 

reikalavimus ir yra tinkamai įforminta (-os)? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

6.4. Ar vairavimo mokykla mokinio vairavimo mokymo kurso apskaitą tvarkė (-o) individualiame      

(-iuose) mokymo apskaitos žurnale (-uose) (vairavimo lape (-uose))? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

 

6.5. Ar individualiame (-iuose) mokymo apskaitos žurnale (-uose) (vairavimo lape (-uose)) 

pateikiama visa privaloma informacija? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

6.6. Ar individualiame (-iuose) mokymo apskaitos žurnale (-uose) (vairavimo lape (-uose)) mokinys 

parašu patvirtino (-a), kad išklausė mokymo temą? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

 

6.7. Ar vairavimo mokykla registruoja mokymo sutartis VĮ „Regitra“ informacinėje sistemoje per 

tris darbo dienas nuo jų sudarymo? 

 

   

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 
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6.8. Ar vairavimo mokykla, prieš sudarydama mokymo sutartį, mokinius informuoja apie vaizdo ir 

garso įrašų darymą, kai mokykloje bus vykdoma mokinio praktinio vairavimo B ir (ar) BE, ir (ar) C, ir 

(ar) C1, ir (ar) C1E, ir (ar) CE, ir (ar) D, ir (ar) D1, ir (ar) D1E, ir (ar) DE kategorijų transporto 

priemones įgūdžių galutinė įskaita? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

 

6.9. Ar vairavimo mokykla mokė (-o) tik tuos asmenis, kurie buvo (yra) sulaukę nustatyto amžiaus, 

nuo kurio leidžiama mokyti vairuoti keliuose, ir mokymosi pabaigoje buvo (yra) vyresnio amžiaus nei 

nustatytas amžius (išskyrus B kategoriją), nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti tam tikros kategorijos 

transporto priemones? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

 

6.10. Ar vairavimo mokykla mokė (-o) tik vyresnius kaip 17 metų asmenis, siekiančius įgyti teisę 

vairuoti B kategorijos transporto priemonę? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

6.11. Ar mokinio testo vertinimo rezultatai įrašomi į teorijos mokymo apskaitos žurnalą? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

6.12. Ar vairavimo mokykla transporto priemonių, kurios buvo naudojamos mokant vairuoti, 

dokumentų (registracijos liudijimų, panaudos ar nuomos sutarčių) kopijas saugo penkerius metus arba 

ilgiau? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

6.13. Ar vairavimo mokykla mokymo apskaitos žurnalus saugo trejus metus arba ilgiau nuo 

mokymo pabaigos? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

6.14. Ar vairavimo mokykla per vieną darbo dieną nuo išlaikytų mokymo kurso teorijos žinių ar 

praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų VĮ „Regitra“ elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikė 

privalomą pateikti informaciją? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

 

 

6.15. Ar vairavimo mokykla, patenkinusi mokinio, kuris yra baigęs mokymo kurso teorijos žinių ir 

(ar) praktinio vairavimo įgūdžių mokymo kursą tam tikros kategorijos transporto priemonių vairavimo 

teisei įgyti, prašymą papildomai tobulinti jo turimas teorijos žinias ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžius, 

su mokiniu sudarė atitinkamą mokymo sutartį? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

 

6.16. Ar vairavimo mokykla, patenkinusi mokinio, kuris yra baigęs teorijos žinių ir (ar) praktinio 

vairavimo įgūdžių mokymo kursą tam tikros kategorijos transporto priemonių vairavimo teisei įgyti, 

prašymą papildomai tobulinti jo turimas teorijos žinias ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžius, mokymo 

sutartis registruoja teorijos žinių ir (ar) praktinio vairavimo įgūdžių tobulinimo (mokymo) sutarčių 

registravimo žurnale? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

 

7. Vairavimo mokymui naudojamos transporto priemonės  

7.1. Ar vairavimo mokykla mokė vairuoti turėdama nuosavą arba kitais teisėtais pagrindais 

naudojamą mokomąją transporto priemonę? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 
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7.2. Ar vairavimo mokykla turi transporto priemonių, kurios naudojamos nuomos ar panaudos 

pagrindais, nuomos ar panaudos sutartis? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

7.3. Ar vairavimo mokykla vykdė (-o) vairavimo mokymą mokomąja transporto priemone, kuri 

sukomplektuota pagal nustatytus reikalavimus? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

 

7.4. Ar vairavimo mokykla mokė vairuoti mokomąja transporto priemone, kuri techniškai tvarkinga 

ir kuriai nustatyta tvarka ir periodiškumu atlikta privalomoji techninė apžiūra? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

 

7.5. Ar vairavimo mokykla mokė vairuoti mokomąja transporto priemone, kuri paženklinta Kelių 

eismo taisyklėse nustatytais skiriamaisiais ženklais? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

7.6. Ar vairavimo mokykla mokė vairuoti mokomąja transporto priemone, kuri atitinka Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos nustatytus praktinio vairavimo egzaminui naudojamų transporto 

priemonių reikalavimus? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

 

7.7. Ar vairavimo mokykla vykdė (-o) vairavimo mokymą mokomąja transporto priemone, kuri turi 

papildomą valdymo įrangą vairavimo instruktoriui? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

7.8. Ar transporto priemonėje su automatine pavarų dėže, kuria vairavimo mokykla mokė vairuoti, 

įrengtas papildomas stabdžio pedalas ir pedalas, leidžiantis vairavimo instruktoriui sumažinti variklio 

sūkius iki mažiausių, neatsižvelgiant į mokinio veiksmus? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

 

7.9. Ar vairavimo mokykla mokė vairuoti mokomąja transporto priemone, kurios išorėje ir viduje 

nustatyta tvarka įrengti papildomi galinio vaizdo veidrodėliai vairavimo instruktoriui? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

7.10. Ar vairavimo mokykla mokė vairuoti mokomąja transporto priemone, kurios abiejuose 

šonuose yra užrašas su vairavimo mokyklos pavadinimu? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

 

7.11. Ar vairavimo mokykla mokinį su negalia mokė (-o) neįgaliųjų mokymui pritaikyta transporto 

priemone? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

 

7.12. Ar vairavimo mokykla mokė vairuoti mokomąja transporto priemone, naujesne kaip 15 metų 

(tik B kategorijos transporto priemonėms)? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

Netikrinama ☐ 

 

 

 

 

Pastaba. Pildant lentelės laukelius, kurie yra aktualūs įmonės patikrinimo metu, žymima „Taip“ ar „Ne“; jei lentelės 

laukeliai neaktualūs, žymima „Netikrinama“ ir nurodoma priežastis. Nustačius bent vieną pažeidimą, klausimo atsakymo 

langelyje pažymimas laukelis „Ne“ ir po klausimu esančioje eilutėje aprašomas (-i) nustatytas (-i) pažeidimas (-ai). 

* Patikrinimas atliekamas laikantis toliau išvardytų teisės aktų reikalavimų: 
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1. Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo 

ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-85 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo 

patvirtinimo“; 

2. Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 

viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 
Tikrino:  

 

 

  

 

  

 
(pareigūno pareigos)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 

     
(pareigūno pareigos)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 

Patikrinime dalyvavo     

     
(pareigūno pareigos)  (parašas)  (vardas ir pavardė) 

Su patikrinimo medžiaga susipažinau     

      

     
(įmonės atstovo pareigos)                                                                       (parašas)  (vardas ir pavardė) 

 

 

 

  (data)                                                    

 

 

Įmonės atstovo apklausa  

1. Ar sutinkate, kad įmonės duomenys (kodas, pavadinimas, el. pašto adresas) būtų pateikti 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, kad ji galėtų atsiųsti apklausą apie atliktą patikrinimą? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

2. Prašome atsakyti tik į vieną klausimą, priklausomai nuo įmonės patikrinimo rūšies:  

2.1. Ar šis klausimynas teikiant metodinę pagalbą buvo naudingas ir padėjo geriau suprasti bei 

tinkamai laikytis Jūsų įmonės veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

2.2. Ar šis klausimynas atliekant įmonės patikrinimą padėjo geriau suprasti Jūsų įmonės veiklą 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamai juos įgyvendinti? 

 

 

Taip ☐  Ne  ☐ 

 

 

  

 

  

 
 

(įmonės atstovo pareigos)  (parašas)  (vardas ir pavardė)  

 

 

 

(data)  
 


