ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PROTOKOLAI (2019.01.01 - 2019.06.30)
Rodikliai
Įforminta AN protokolų
pagal ANK 95 str. 1 dalį (nelegalus darbas)
pagal ANK 95 str. 2 dalį (šio str. 1 d. numatytas AN, padarytas pakartotinai)

pagal ANK 96 str. 1 dalį (DSS norminių teisės aktų pažeidimai atliekant pavojingus darbus)
pagal ANK 96 str. 3 dalį (darbo įstatymų, DSS norminių teisės aktų pažeidimai)
pagal ANK 96 str. 4 dalį (darbo įstatymų, DSS norminių teisės aktų pažeidimai, jeigu dėl to galėjo įvykti NA
darbe, avarija ar atsirasti kitų sunkių padarinių)
pagal ANK 97 str. 1 dalį (pranešimo apie NA darbe ar PL arba NA darbe ir PL ištyrimo tvarkos pažeidimas)
pagal ANK 97 str. 2 dalį (NA darbe nuslėpimas)
pagal ANK 98 str. 1 dalį (neblaivaus arba apsvaigusio darbuotojo buvimas darbo vietose, taip pat vengimas
pasitikrinti)
pagal ANK 98 str. 2 dalį (neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo
nenušalinimas nuo darbo)
pagal ANK 99 str. 1 dalį (DU apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimai)
pagal ANK 100 str. 1 dalį (darbo laiko apskaitos pažeidimai)
pagal ANK 101 str. 1 dalį (informacijos apie komandiruotam darbuotojui taikomas LR garantijų
komandiruotiems darbuotojams įstatyme nustatytas garantijas nepateikimas VDI)
pagal ANK 101 str. 3 dalį (LR garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatyme nustatytų garantijų
netaikymas)
pagal ANK 106 str. 1 dalį (LR įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pažeidimai)
pagal ANK 150 str. 1 dalį (komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimai)
pagal ANK 150 str. 2 dalį (komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimai, padaryti pakartotinai)
pagal ANK 505 str. 1 dalį (kliudymas pareigūnams atlikti pareigas, teisėtų reikalavimų, nurodymų, sprendimų
nevykdymas)
pagal ANK 542 str. 4 dalį (informavimo apie užsieniečio darbą nevykdymas)
pagal UĮ 56 str. 1 dalies 1p. (darbdavys nesudaro DS raštu arba nepraneša Sodrai mažiausiai prieš vieną darbo
dieną iki darbo pradžios apie darbuotojo priėmimą į darbą)
pagal UĮ 56 str. 1 dalies 2p. (dirba trečiosios šalies pilietis, įdarbintas nesilaikant norminių teisės aktų,
reglamentuojančių trečiųjų šalių piliečių įdarbinimą, nustatytos tvarkos)
pagal UĮ 56 str. 4 dalį (šio str. 1d. 1p. pažeidimas: darbdavys nesudaro DS raštu arba nepraneša Sodrai
mažiausiai prieš vieną darbo dieną iki darbo pradžios apie darbuotojo priėmimą į darbą)
pagal UĮ 56 str. 7 dalį (rangovo atsakomybė už trečiųjų šalių piliečių nelegalų darbą)
pagal UĮ 57 str. 1 dalį (užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimai)
pagal UĮ 58 str. 1 dalį (nedeklaruotas darbas)
Sumokėta baudų pagal administracinius nurodymus, atv. sk.
Sumokėtų baudų pagal administracinius nurodymus suma eurais
VDI priimti nutarimai skirti baudą (atvejų sk.)
VDI skirtų baudų suma eurais
Apylinkės teismui perduota AN protokolų
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