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Medininkai
1. P a k e i č i u Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos Pasieniečių mokyklos (toliau – Mokykla) patikrinimų atlikimo bei nuobaudų
skyrimo ir panaikinimo Pasieniečių mokyklos kursantams tvarką, patvirtintą Mokyklos viršininko
2010 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 5-439 „Dėl patikrinimų atlikimo bei nuobaudų skyrimo ir
panaikinimo Pasieniečių mokyklos kursantams tvarkos patvirtinimo“ (Mokyklos viršininko 2013 m.
gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 5-518 redakcija):
1.1. pakeičiu 6 punktą ir išdėstau jį taip:
„6. Nuobaudų skyrimo procedūra pradedama PM viršininkui ar jį pavaduojančiam
pareigūnui, turinčiam teisę skirti nuobaudą ar pavesti atlikti patikrinimus, gavus asmens skundą,
tarnybinį pranešimą, prokuroro nutarimą iškelti drausminę bylą, visuomenės informacijos
priemonėse paskelbtą ar kitokią informaciją apie galimą kursanto nusižengimą (toliau – informacija
apie galimą nusižengimą) ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną pavedus nusižengimus tiriančiam
tikrintojui ar kitam PM darbuotojui atlikti patikrinimą. Jeigu informaciją apie galimą nusižengimą
gauna kursanto tiesioginis viršininkas, neturintis teisės skirti nuobaudos ar pavesti atlikti
patikrinimus, jis privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu perduoti šią informaciją PM
viršininkui ar jį pavaduojančiam pareigūnui, turinčiam teisę skirti nuobaudą ar pavesti atlikti
patikrinimus.“;
1.2. pakeičiu 8.3 papunktį ir išdėstau jį taip:
„8.3. nustačius, jog skundžiami ikiteisminio tyrimo pareigūno ar pareigūno atliekančio
administracinio teisės pažeidimo tyrimą proceso veiksmai ir nutarimai, priimti atliekant ikiteisminį
tyrimą ar administracinio teisės pažeidimo tyrimą;“;
1.3. papildau 8 punktą 8.5 papunkčiu ir išdėstau jį taip:
„8.5. informacijos apie galimą nusižengimą patikslinimo metu neįžvelgus padaryto
tarnybinio nusižengimo požymių.“;
1.4. pakeičiu 24 punktą ir išdėstau jį taip:
„24. Kursantams skiriamos nuobaudos nurodytos PM nuostatų 45 punkte.“;
1.5. pakeičiu 27 punktą ir išdėstau jį taip:
„27. Negalima skirti nuobaudos, jei nuo nusižengimo padarymo dienos praėjo vieneri
metai, išskyrus atvejus, kai nusižengimo tyrimas sustabdomas.“;
1.6. pakeičiu 28 punktą ir išdėstau jį taip:
„28. Tvarkos 10 ir 11 punktuose nurodytais atvejais, sustabdžius nuobaudos skyrimo
procedūrą, nuobaudų skyrimo procedūra atnaujinama ir tęsiama, jeigu atsisakoma pradėti

2
ikiteisminį tyrimą, bylos dėl administracinio teisės pažeidimo teiseną arba asmuo patraukiamas
(nepatraukiamas) baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn ir procesas yra pasibaigęs. Tokiu
atveju nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šių sąlygų atsiradimo, jei nuo
nusižengimo padarymo dienos nepraėjo daugiau kaip 3-eji metai. Jei šis terminas praėjo, nuobaudos
skyrimo procedūra nutraukiama.“;
1.7. pakeičiu 32 punktą ir išdėstau jį taip:
„32. Įsakymą dėl nuobaudos paskyrimo kursantas, advokatas ar kitas įgaliotas atstovas turi
teisę apskųsti VSAT vadui, turinčiam teisę panaikinti pavaldžių pareigūnų priimtus sprendimus,
arba administracinaim teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“;
1.8. pakeičiu 34 punktą ir išdėstau jį taip:
„34. Kursantui paskirta nuobauda gali būti panaikinta PM viršininko arba jį pavaduojančio
pareigūno įsakymu, esant Profesinių dalykų skyriaus viršininko (jį pavaduojančio pareigūno)
teikimui dėl nuobaudos panaikinimo, anksčiau nei sueis Tvarkos 35 punkte nustatytas terminas
(pastaba – ne anksčiau kaip po 1 mėn., papeikimas – ne anksčiau kaip po 2 mėn., griežtas
papeikimas – ne anksčiau kaip po 3 mėn.).
2. Į p a r e i g o j u Mokyklos Profesinių dalykų skyrių su įsakymu supažindinti visus
Mokyklos kursantus.
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