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DĖL BENDRADARBIAVIMO NELEGALAUS (NETEISĖTO) DARBO IR NELEGALIOS 

VEIKLOS KONTROLĖS IR PREVENCIJOS SRITYJE 
 

2005 m. vasario 28 d.  
Vilnius 

 
I. SUTARTIES ŠALYS 

 
1. Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –

Valstybinė darbo inspekcija), atstovaujama Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo 
inspektoriaus Mindaugo Plukto, ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – 
Tarnyba), atstovaujama direktoriaus Tomo Barakausko, sudarė šią sutartį: 

 
II. SUTARTIES OBJEKTAS 

 
2. Institucijų bendradarbiavimas, vykdant 2004 m. kovo 1 d. Ministrų pasitarimo protokolo 

3 punkto 2 papunkčio nuostatas, siekiant didinti nelegalaus (neteisėto) darbo bei veiklos reiškinių 
kontrolės efektyvumą, plačiau bendradarbiaujant šioje srityje su suinteresuotomis institucijomis bei 
operatyviai keistis informacija. 

3. Institucijų bendradarbiavimas, vykdant elektroninių ryšių, pašto (pasiuntinių) paslaugų 
teikimą ir kitų teisės aktų, priskirtinų Tarnybos kontrolės sričiai, pažeidimų prevenciją ir kontrolę. 

 
III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 
4. Tarnyba įsipareigoja: 

4.1. Bendradarbiauti su Valstybine darbo inspekcija, atliekant elektroninių ryšių bei 
pašto (pasiuntinių) paslaugas teikiančių įmonių kontrolę. 

4.2. Pastebėjusi ar gavusi kitos operatyvios informacijos apie galimus Valstybinės 
darbo inspekcijos kontrolės sričiai priskirtų teisės aktų pažeidimus, nedelsiant informuoti 
Valstybinę darbo inspekciją. 

4.3. Esant poreikiui atlikti kartu su Valstybine darbo inspekcija bendrus tikrinimus 
elektroninių ryšių bei pašto (pasiuntinių) paslaugas teikiančiose įmonėse. 

4.4. Dalyvauti bendruose valstybės kontrolės įstaigų mokymuose bei kitaip dalintis 
patirtimi. 

 5. Valstybinė darbo inspekcija įsipareigoja: 
   5.1. Pastebėjusi ar gavusi kitos operatyvios informacijos apie galimus Tarnybos 

kontrolės sričiai priskirtinų teisės aktų pažeidimus, nedelsiant informuoti Tarnybą. 
   5.2. Teikti pasiūlymus dėl teisės aktų gerinimo elektroninių ryšių bei pašto 

(pasiuntinių) paslaugų teikimo srityje, kiek tai susiję su nelegalios (neteisėtos) veiklos 
prevencija ir kontrole. 

5.3. Esant poreikiui inicijuoti bendradarbiavimo rezultatų aptarimą. 
 

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS 
 

6. Ši sutartis įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos. 
7. Sutartis nutraukiama šalims susitarus, apie tai vienai iš jų pranešus apie tai prieš tris 

mėnesius. 
 
 



V. KITOS SĄLYGOS 
 

8. Esant poreikiui gali būti sudaromi tarpžinybiniai susitarimai, atliekamos bendros 
priemonės bei specialios tikslinės operacijos, kurios duotų abipusę naudą. 

9. Šalys susitaria, kad Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių 
ryšių įstatymo (Žin, 2004, Nr. 69-2382) 12 straipsnio 12 dalimi, šį susitarimą paskelbs 
“Valstybės žinių” priede “Informaciniai pranešimai”. 

10. Ginčai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu. 
11. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. 

 
VI. ŠALIŲ ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI 

 
Lietuvos Respublikos valstybinė darbo 
inspekcija 
Kodas 8871116, Algirdo g. 19,  
LT – 03607 Vilnius 
Tel. 265 01 93, Faks. 213 97 51 
 
 
 
Lietuvos Respublikos Vyriausiasis valstybinis 
darbo inspektorius 
Mindaugas Pluktas 
 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 
Kodas 121442211, Algirdo g. 27,  
LT- 03219 Vilnius 
Tel. 210 56 33, Faks. 216 15 64 
 
 
 
 
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 
tarnybos direktorius 
Tomas Barakauskas 
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