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DOKUMENTO VERSIJOS

Data Versija Aprašymas Rengė (koregavo)

2014-02-12 1.00 Kauno m. savivaldybės pavyzdžiu parengtas ir su Kauno
m. savivaldybe pasitvirtintas dokumentas.

UAB „Ernst & Young
Baltic“

2014-02-26 2.00 Pagal susitikimų su pilotinėmis savivaldybėmis metu
gautą informaciją parengtas tipizuotas paslaugos
proceso schemų ir funkcinių reikalavimų procesų
žingsniams ir dokumentų formoms dokumentas

UAB „Ernst & Young
Baltic“

2014-02-28 3.00 Ignalinos r. savivaldybės, Kauno m. savivaldybės,
Klaipėdos m. savivaldybės, Širvintų r. savivaldybės, LR
Vidaus reikalų ministerijos, Informacinės visuomenės
plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos
savivaldybių asociacijos patvirtintas dokumentas 2014
m. vasario 28 d. vykusio susitikimo metu.

Patvirtintas aprašas bus papildytas suderintais su
SODRA sprendimais dėl šios institucijos įsitraukimo į
paslaugos teikimo procesą (sprendimai bus priimti 2014
m. kovo mėn. pradžioje).

UAB „Ernst & Young
Baltic“

2014-03-13 4.00 Dokumentas papildytas suderintais su „Sodra“
sprendimais dėl šios institucijos įsitraukimo į paslaugos
teikimo procesą

UAB „Ernst & Young
Baltic“

2014-03-25 5.00 Dokumentas papildytas su „Sodra“ 2014-03-25
susitikimo metu suderintai sprendimais.

UAB „Ernst & Young
Baltic“

2014-04-22 6.00 Dokumentas papildytas S.02, S.03 ir S.04 paslaugų
informacija.

UAB „Ernst & Young
Baltic“

2014-04-29 7.00 Dokumentas patikslintas pagal Ignalinos r. savivaldybės,
Kauno m. savivaldybės, Klaipėdos m. savivaldybės,
Širvintų r. savivaldybės pateiktą informaciją

UAB „Ernst & Young
Baltic“

2014-05-05 8.00 Ignalinos r. savivaldybės, Kauno m. savivaldybės,
Klaipėdos m. savivaldybės, Širvintų r. savivaldybės, LR
Vidaus reikalų ministerijos, Informacinės visuomenės
plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos
savivaldybių asociacijos patvirtintas dokumentas 2014
m. gegužės 5 d. vykusio susitikimo metu.

UAB „Ernst & Young
Baltic“
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1. PASLAUGOS APIMTIS

S.01. „Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš Savivaldybės veiklos dokumentų
išdavimas“, S.02. „Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų, iš dokumentų, esančių
likviduotų įmonių archyve išdavimas“, S.03. „Savivaldybės veiklos dokumentų kopijų ir išrašų
išdavimas“ ir S.04. „Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš likviduotų juridinių asmenų
veiklos dokumentų išdavimas“ paslaugų grupę sudaro šios paslaugos:

· S.01/S.04 „Pažymų apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos
archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo“

· S.02/S.03 „Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų
archyvo arba kito savivaldybės tvarkomo archyvo“

S.01/S.04 paslauga teikiama (paslaugą gali inicijuoti):
1. Fiziniams Lietuvos asmenims;
2. Fiziniams užsienio asmenims;
3. Juridiniams Lietuvos asmenims;
4. Fizinių asmenų įgaliotiems fiziniams asmenims;
5. Juridinių asmenų įgaliotiems fiziniams asmenims1;
6. Valstybinio socialinio fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

(„Sodrai“), kuri į savivaldybę siunčia užklausimą (el. dokumentą).

S.02/S.03 paslauga teikiama (paslaugą gali inicijuoti):
1. Fiziniams Lietuvos asmenims;
2. Fiziniams užsienio asmenims;
3. Juridiniams Lietuvos asmenims;
4. Fizinių asmenų įgaliotiems fiziniams asmenims;
5. Juridinių asmenų įgaliotiems fiziniams asmenims2;

S.01/S.04 paslaugos rezultatas yra:
· Pažyma apie darbo stažą ir/arba pajamas ir/arba su pažyma susijusių dokumentų kopijos;
· Raštas apie pažymos neišdavimą.

S.02/S.03 paslaugos rezultatas yra:
· Dokumento (-ų) kopija (-os), išrašas (-ai) ir/arba nuorašas (-ai)
· Raštas apie dokumento (-ų) išrašo arba kopijos neišdavimą.

1 Pavyzdys: fizinis asmuo, kuris prašo pažymos, įgalioja advokatų kontorą, tačiau prašymą pildo konkretus advokatas.
2 Pavyzdys: advokatų kontora prašo dokumento nuorašo, tačiau prašymą pildo konkretus advokatas.
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2. PROCESO SCHEMOS IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

2.1. S.01/S.04 ir S.02/S.03 paslaugų procesas

1 pav. S.01/S.04 ir S.02/S.03 paslaugų proceso schema



Informacinės visuomenės
plėtros komitetas prie

Susisiekimo ministerijos

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę

6 psl. iš 51
S.01., S.02, S.03 ir S.04 elektroninių paslaugų procesų schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms

dokumentas

1 lentelė. S.01/S.04 ir S.02/S.03 paslaugų proceso funkciniai reikalavimai
Žingsnio Nr. ir
pavadinimas

Reikalavimo
Nr. Funkcinis reikalavimas

1 – Pradėti
paslaugos
teikimo procesą

S_REIK_1 El. paslaugos procesas inicijuojamas VIISP naudotojui pasirinkus paslaugą:
► S.01/S.04 „Pažymų apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų

juridinių asmenų archyvo“;
► S.02/S.03 „Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo arba kito

savivaldybės tvarkomo archyvo“.

2 – Gauti raštą
iš SODRA DVS
/ IS

S_REIK_2 S.01/S.04 paslaugos procesas gali būti inicijuojamas gavus raštą iš „Sodros“ DVS (ar kitos IS). Duomenų apsikeitimo
sąsaja su „Sodros“ DVS (ar kitą IS) yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“.

S_REIK_3 Tiesioginė VIISP sąsaja su „Sodros“ DVS (ar kita IS) gali būti pakeista „Sodros“ DVS (ar kitos IS) sąsaja su E. pristatymo
IS, jei paslaugos diegimo metu „Sodros“ DVS (ar kita IS) turės realizuotą duomenų apsikeitimo sąsają su E. pristatymo IS.
Šiuo atveju gali būti priimtas sprendimas sąsają realizuoti tokiu principu – raštas iš „Sodros“ DVS (ar kitos IS) perduodamas
į E. pristatymo IS,  o iš E. pristatymo IS - į VIISP.
Galutinį sprendimą, kurį būdą naudoti, turi priimti „Sodra“, Perkančioji organizacija ir Diegėjas, Diegėjui pradėjus sąsajos
detalią analizę.

3 - Prašymo
pildymas

S_REIK_4 Pareiškėjas inicijuoja „Prašymo pildymą“. Šiame sub-procese:
► Pareiškėjas pasirenka savivaldybę;
► Pareiškėjas pasirenka paslaugą;
► Pasirenkama už ką (už pareiškėją ar už atstovaujamą asmenį) teikiamas prašymas;
► Automatiškai arba pareiškėjo yra užpildomi prašymo laukai;
► Pareiškėjas prašymą patvirtina.

S_REIK_5 Tuomet, kai paslaugai yra nustatyta, kad paslaugos rezultatas bus perduotas per E. pristatymo IS, pareiškėjas susikuria e.
pristatymo dėžutę. Šis nustatymas yra konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas visoms savivaldybėms
(pasirinkimas, ar šios paslaugos rezultatas turi būti perduotas per E. pristatymo sistemą, yra vieningas visoms
savivaldybėms).

4 - Pasibaigia
paslaugos
laikas

S_REIK_6 Prašymui pateikti pareiškėjas turi nustatytą dienų skaičių, skaičiuojant nuo pradėto pildyti prašymo paskutinio išsaugojimo
(šiuo metu VIISP nustatytas terminas – 30 dienų).

6 – Sprendimo
priėmimas

S_REIK_7 Šiame sub-procese savivaldybėje priimamas sprendimas.

S_REIK_8 Sub-proceso metu pareiškėjas yra informuojamas apie tarpines paslaugos teikimo būsenas, gautas iš SI DVS. Tarpinės
paslaugos teikimo būsenos yra nurodytos 7 skyriuje „TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO BŪSENOS“.
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pavadinimas

Reikalavimo
Nr. Funkcinis reikalavimas

7 – Koks
sprendimas
priimtas?

S_REIK_9 VIISP nukreipia el. paslaugos procesą, priklausomai nuo to, kuri sub-proceso „Sprendimo priėmimas“ pabaiga pasiekta:
► Jei „Teigiamas sprendimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį “Pabaigti paslaugą (paslaugos būsena – „įvykdyta“)“;
► Jei „Neigiamas sprendimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Pabaigti paslaugą (paslaugos būsena – „atmesta“);
► Jei „Reikalingas patikslinimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Prašymo tikslinimas“ (paslaugos būsena –

„laukiama“).

8 – Prašymo
tikslinimas

S_REIK_10 Šis sub-procesas inicijuojamas, kai savivaldybė grąžina prašymą patikslinimui. Šiame sub-procese:
► Pareiškėjui nurodomi tikslintini duomenys arba reikalingi pateikti papildomi dokumentai;
► Pareiškėjas užpildo tikslinamus duomenis ir / arba prisega dokumentus;
► Pareiškėjas patvirtina patikslintą prašymą.

9 – Pasibaigia
laikas

S_REIK_11 Prašymo tikslinimui pareiškėjas turi nustatytą laiką (darbo dienomis), per kurį nepatikslinus duomenų, VIISP informuoja SI
specialistą. Šis nustatymas yra konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas visoms savivaldybėms, tačiau konkretaus
sprendimo patikslinti metu SI specialistas gali nustatytą terminą pakeisti (pvz., nustatyti ilgą laikotarpį).

10 -
Informacijos
perdavimas
institucijai

S_REIK_12 Šiame sub-procese VIISP informuoja SI specialistą apie per nustatytą terminą neatliktą prašymo patikslinimą.
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2.2. Prašymo pildymo sub-procesas

2 pav. Prašymo pildymo sub-proceso schema
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2 lentelė. Funkciniai sub-proceso „Prašymo pildymas“ funkciniai reikalavimai
Žingsnio Nr. ir
pavadinimas

Reikalavimo
Nr. Funkcinis reikalavimas

3.3 - :BP.04 E.
pristatymo dėžutės
sukūrimas

- Žr. reikalavimą „S_REIK_5“.

3.4 – Pasirinkti
savivaldybę,
paslaugą ir
nurodyti už kurį
asmenį pildomas
prašymas

S_REIK_13 Šiame žingsnyje pareiškėjas nurodo informaciją, kuri reikalinga tolesniems sub-proceso žingsniams vykdyti:
► Savivaldybę;
► Paslaugą:

o Pažymų apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų
juridinių asmenų archyvo

o Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo arba kito
savivaldybės tvarkomo archyvo

► Požymį, ar prašymą teikia:
o Asmuo pats už save.
o Įgaliotas fizinis asmuo atstovauti fiziniam asmeniui. Reikia nurodyti paslaugos gavėjo (FA) kodą.
o Įgaliotas juridinis asmuo atstovauti fiziniam asmeniui:

§ Juridinio asmens vadovas. Reikia nurodyti paslaugos gavėjo (FA) kodą ir JA kodą.
§ Kitas įgaliotas asmuo. Reikia nurodyti paslaugos gavėjo (FA) kodą ir JA kodą.

Kai prašymą teikia JA (prisijungęs kaip juridinis asmuo), pasirinkimas „Prašymas teikiamas“ nėra rodomos, tačiau reikia
nurodyti paslaugos gavėjo (FA) kodą.

3.6 - Užklausti
duomenų iš GR

S_REIK_14 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“.

3.7 - Gauti
duomenis
iš GR

S_REIK_15 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“.

3.8 - Užklausti
duomenų iš JAR

S_REIK_16 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“.

3.9 - Gauti
duomenis
iš JAR

S_REIK_17 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“.

3.11 –
Automatiškai
užpildyti prašymo

S_REIK_18 Prašymas automatiškai užpildomas:
► autentifikacijos metu gautais duomenimis (prisijungimo prie www.epaslaugos.lt portalo metu gautais asmens

duomenimis);
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Žingsnio Nr. ir
pavadinimas

Reikalavimo
Nr. Funkcinis reikalavimas

laukus ► iš GR gautais duomenimis;
► Iš JAR gautais duomenimis
► VIISP tvarkomais duomenimis.

3.12 – Pildyti ir
patvirtinti prašymą

S_REIK_19 Prašymo formos struktūra ir reikalavimai jai aprašomi skyriuje 4 „PRAŠYMO FORMOS STRUKTŪRA IR
REIKALAVIMAI “.

3.13 - Ar
pareiškėjas
pasirinko, kad
pažyma /
dokumentai turi
būti perduoti
„Sodrai“?

S_REIK_20 Tais atvejais, kuomet vykdant S.01/S.04 paslaugą pareiškėjas pažymėjo požymį „Perduokite pažymą ir dokumentus
„Sodrai““, toliau turi būti vykdomas 3.14 žingsnis.
Kitais atvejais (kuomet vykdoma S.02/S.03 paslauga arba pareiškėjas nepažymėjo požymio), toliau turi būti vykdomas
3.18 žingsnis.
Tikrinimas su „Sodros“ DVS/IS turi būti atliekamas tarp vedlio žingsnių, kuomet pareiškėjui pateiktas laukas, kuriame
pažymimas požymis.

3.14 - Užklausti
SODRA DVS / IS
dėl "Sodrai"
pateikto prašymo,
kuriam reikalinga
pažyma /
dokumentai

S_REIK_21 Duomenų sąsaja su „Sodros“ DVS / IS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“.

3.15  - Gauti
atsakymą iš
SODRA DVS / IS
dėl "Sodrai"
pateikto prašymo,
kuriam reikalinga
pažyma /
dokumentai

S_REIK_22 Duomenų sąsaja su „Sodros“ DVS / IS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“.

3.16- Ar "Sodrai"
buvo pateiktas
prašymas?

S_REIK_23 Tais atvejais, kuomet iš „Sodros“ DVS / IS gautas patvirtinimas, kad prašymas buvo pateiktas, toliau turi būti vykdomas
3.18 žingsnis.
Kuomet iš SODRA DVS / IS gauta informacija, kad toks prašymas nebuvo pateiktas, toliau turi būti vykdomas 3.17
žingsnis.

3.17 - Informuoti
pareiškėją, kad
"Sodrai" nebuvo

S_REIK_24 VIISP turi automatiškai informuoti pareiškėja, kad iš „Sodros“ DVS / IS gauta informacija, kad nėra pateiktas prašymas,
kuriam būtų reikalinga pažyma / dokumentai iš savivaldybės. Pareiškėjui turi būti pateikiama nuoroda į EGAS, kuriame
pareiškėjas galėtų pateikti „Sodrai“ prašymą. Po informavimo pareiškėjas turi būti nukreipiamas į prašymo pildymo
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Žingsnio Nr. ir
pavadinimas

Reikalavimo
Nr. Funkcinis reikalavimas

pateiktas
prašymas, kuriam
būtų reikalinga
pažyma /
dokumentai iš
savivaldybės

žingsnį.

3.19 – :BP.01
Elektroninis
pasirašymas

S_REIK_25 Tuomet, kai paslaugai yra nustatyta, kad prašymas turi būti pasirašomas el. parašu, turi būti vykdomas bendrasis
procesas „BP.01 Elektroninis pasirašymas“. Šis nustatymas yra konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas visoms
savivaldybėms (pasirinkimas, ar prašymas turi būti pasirašytas el. parašu, yra vieningas visoms savivaldybėms).
Suderintas konfigūravimo parametras: su savivaldybėmis suderinta, kad prašymo pasirašyti el. parašu nėra reikalinga.
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2.3. Sprendimo priėmimo sub-procesas

4 pav. Sprendimo priėmimo sub-proceso schema
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4 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Sprendimo priėmimas" reikalavimai
Žingsnio Nr. ir
pavadinimas

Reikalavimo
Nr. Funkcinis reikalavimas

6.2 – Ar gautas
prašymas /
patikslinti
duomenys?

S_REIK_26 Tais atvejais, kai procesas inicijuotas iš sub-procesų „Prašymo pildymas“ arba „Prašymo tikslinimas“, toliau turi būti
vykdomas 6.3 žingsnis. Visais kitais atvejais toliau turi būti vykdomas 6.7 žingsnis.

S_REIK_27 Kai Prašymo patikslinimo atveju, Pareiškėjas trūkstamą informaciją / dokumentus pateikia asmeniškai, o ne per VIISP,
tada SI specialistas turi turėti galimybę priimti sprendimą, nors per VIISP ir nebus gautas patikslintas prašymas (nebus
įvykdyta prašymo tikslinimo užduotis).

6.3 – Perduoti
prašymą į SI DVS

S_REIK_28 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“.

6.4 – Laukimo
žingsnis

S_REIK_29 Šio žingsnio metu laukiama, kol iš institucijos DVS bus gauta:
► Informacija apie įvykį, pagal kurį nustatoma tarpinė paslaugos teikimo būsena;
► SI specialisto priimtas sprendimas.

Tolimesnė proceso vykdymo seka priklauso nuo to, kuris pranešimas gautas.

6.5 - Gauti
informaciją apie
įvykį, pagal kurį
nustatoma tarpinė
paslaugos teikimo
būsena

S_REIK_30 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“.

6.6 - Informuoti
pareiškėją apie
tarpinę paslaugos
teikimo būseną

S_REIK_31 VIISP turi automatiškai informuoti pareiškėją, gavus informaciją apie įvykį, pagal kurį nustatoma tarpinė paslaugos
teikimo būsena. Tarpinės paslaugos teikimo būsenos yra nurodytos 7 skyriuje „TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO
BŪSENOS“.

S_REIK_32 Tarpinės paslaugos teikimo būsenos neturi būti perduodamos į „Sodros“ DVS (ar kitą IS).

6.7 – Gauti
sprendimą iš SI
DVS

S_REIK_33 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“.

6.8 Išskyrimo
žingsnis

S_REIK_34 Tais atvejais, kuomet paslaugą inicijavo pareiškėjas, prisijungęs prie VIISP, apie priimtą sprendimą turi būti
informuojamas pareiškėjas.

S_REIK_35 Tais atvejais, kuomet S.01/S.04 paslaugą inicijavo „Sodra“, informacija apie priimtą sprendimą perduodama į „Sodros“
DVS (ar kitą IS).

S_REIK_36 Tais atvejais, kuomet S.01/S.04 paslaugai priimtas teigiamas arba neigiamas sprendimas ir pareiškėjas nurodė pažymą
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Žingsnio Nr. ir
pavadinimas

Reikalavimo
Nr. Funkcinis reikalavimas

automatiškai perduoti į „Sodrą“:
► Apie priimtą sprendimą yra informuojamas pareiškėjas.
► Informacija apie priimtą sprendimą perduodama į „Sodros“ DVS (ar kitą IS).

6.9 – Informuoti
pareiškėją apie
priimtą sprendimą

S_REIK_37 VIISP automatiškai suformuoja ir perduoda informaciją pareiškėjui. Priklausomai nuo SI priimto sprendimo, VIISP:
► Kuomet teikiama paslauga S.01/S.04 „Pažymų apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės

veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo“:
► Informuoja pareiškėją apie reikalingą patikslinimą (reikalingus patikslinti prašymo laukus ir (arba)

dokumentus, kuriuos reikia pateikti);
► Informuoja pareiškėją apie neigiamą sprendimą (pridedamas raštas apie pažymos neišdavimą);
► Informuoja pareiškėją apie teigiamą sprendimą (pridedama pažyma apie darbo stažą ir/arba pajamas).

► Kuomet teikiama paslauga S.02/S.03 „Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių
asmenų archyvo arba kito savivaldybės tvarkomo archyvo“:

► Informuoja pareiškėją apie reikalingą patikslinimą (reikalingus patikslinti prašymo laukus ir (arba)
dokumentus, kuriuos reikia pateikti);

► Informuoja pareiškėją apie neigiamą sprendimą (pridedamas raštas apie dokumentų išrašų, nuorašų
arba kopijų neišdavimą);

► Informuoja pareiškėją apie teigiamą sprendimą (pridedami dokumentų išrašai, nuorašai arba kopijos).

6.10 – Informuoti
SODRA apie
priimtą sprendimą

S_REIK_38 Duomenų sąsaja su SODRA DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“.

- Žr. reikalavimą „S_REIK_3“ (tiesioginė VIISP sąsaja su „Sodros“ DVS gali būti pakeista „Sodros“ DVS sąsaja su E.
pristatymo IS).

6.12 - :BP.05
Perdavimas į E.
pristatymo IS

S_REIK_39 Tuomet, kai paslaugai SI pasirenka, kad paslaugos rezultatas bus perduotas per E. pristatymo IS, turi būti vykdomas
bendrasis procesas „BP.05 Perdavimas į E. pristatymo IS“.
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2.4. Prašymo tikslinimo sub-procesas

5 pav. Prašymo tikslinimo sub-proceso schema
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5 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Prašymo tikslinimas" reikalavimai
Žingsnio Nr. ir
pavadinimas

Reikalavimo
Nr. Funkcinis reikalavimas

8.3 Gauti
patikslintą
informaciją iš
SODRA DVS / IS

S_REIK_40 Duomenų sąsaja su SODRA DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“.

- Žr. reikalavimą „S_REIK_3“ (tiesioginė VIISP sąsaja su „Sodros“ DVS / IS gali būti pakeista „Sodros“ DVS / IS sąsaja su
E. pristatymo IS).

8.4 –Automatiškai
užpildyti prašymo
laukus

- Pastaba: šiam žingsniui taikomi bendrieji funkciniai reikalavimai.

8.5 – Patikslinti ir
patvirtinti duomenis

S_REIK_41 Prašymo tikslinimui pareiškėjas turi nustatytą laiką, kuris turi būti nurodomas darbo dienomis.

8.7 - : BP.01
Elektroninis
pasirašymas

- Pastaba: šiam žingsniui taikomi bendrieji funkciniai reikalavimai.
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2.5. Informacijos perdavimo institucijai sub-procesas

5 pav. Informacijos perdavimo institucijai sub-proceso schema
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5 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Informacijos perdavimas institucijai" reikalavimai
Žingsnio Nr. ir
pavadinimas

Reikalavimo
Nr. Funkcinis reikalavimas

10.2 –
Suformuojamas
duomenų rinkinys

S_REIK_42 VIISP turi automatiškai suformuoti informacinį pranešimą apie laiku nepatikslintą prašymą perdavimui į SI DVS.

10.3 – Informaciją
perduoti į
institucijos DVS

S_REIK_43 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“.
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3. INTEGRACINIAI TAŠKAI

Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos

1. 2 – Gauti raštą iš SODRA DVS Gaunama iš „Sodros“ DVS ► Raštas (el. dokumentas);
► Adresatas (savivaldybės

pavadinimas)

2. 3.6 – Užklausti duomenų GR Perduodama į GR ► Pareiškėjo asmens kodas;
► Paslaugos gavėjo asmens kodas.

Pareiškėjo asmens kodas perduodamas
tik tais atvejais, kuomet prašymą teikia
FA.

Paslaugos gavėjo asmens kodas nėra
perduodamas tais atvejais, kuomet
prašymas yra teikiamas FA už save.

3. 3.7 – Gauti duomenis iš GR Gaunama iš GR ► Pareiškėjo gimimo data;
► Pareiškėjo vardas;
► Pareiškėjo pavardė;
► Paslaugos gavėjo gimimo data;
► Paslaugos gavėjo vardas;
► Paslaugos gavėjo pavardė.

Pareiškėjo duomenys gaunami tik tais
atvejais, kuomet prašymą teikia FA.

Paslaugos gavėjo duomenys nėra
gaunami tais atvejais, kuomet prašymas
yra teikiamas FA už save.

4. 3.8 - Užklausti
duomenų JAR

Perduodama į JAR ► Juridinio asmens kodas Juridinio asmens kodas perduodamas
tik tais atvejais, kuomet prašymą teikia
JA arba JA įgaliotas FA.

5. 3.9 - Gauti duomenis
iš JAR

Gaunama iš JAR ► Juridinio asmens pavadinimas;
► Juridinio asmens buveinė

(adresas);

► Juridinio asmens vadovo vardas
ir pavardė.

Duomenys gaunami tik tais atvejais,
kuomet prašymą teikia JA arba JA
įgaliotas FA.

Juridinio asmens vadovo vardas ir
pavardė gaunami tik tais atvejais,
kuomet fizinis asmuo nurodo, kad
prašymą teikia kaip JA vadovas.

6. 3.14 - Užklausti SODRA DVS /
IS dėl "Sodrai" pateikto
prašymo, kuriam reikalinga

Perduodama į SODRA DVS / IS ► Pareiškėjo asmens kodas
► Paslaugos gavėjo asmens kodas

Pareiškėjo asmens kodas pateikiamas
tais atvejais, kuomet prašymą teikia
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos

pažyma / dokumentai fizinis asmuo už save.
Visais kitais atvejais perduodamas
paslaugos gavėjo asmens kodas

7. 3.15  - Gauti atsakymą iš
SODRA DVS / IS dėl "Sodrai"
pateikto prašymo, kuriam
reikalinga pažyma /
dokumentai

Gaunama iš SODRA DVS / IS ► Požymis, patvirtinantis arba
paneigiantis faktą, kad
pareiškėjas / paslaugos gavėjas
yra pateikęs prašymą, kuriam
būtų reikalinga pažyma /
dokumentai iš savivaldybės.

8. 6.3 – Perduoti prašymą SI
DVS

Perduodama į SI DVS ► Prašymo dokumentas;
► Prie prašymo pridėti dokumentai.

9. 6.5 - Gauti informaciją apie
įvykį, pagal kurį nustatoma
tarpinė paslaugos teikimo
būsena „Užregistruota“

Gaunama iš SI DVS ► Prašymo registracijos numeris.

10. 6.5 - Gauti informaciją apie
įvykį, pagal kurį nustatoma
tarpinė paslaugos teikimo
būsena „Nagrinėjama“

Gaunama iš SI DVS ► Specialisto (-ės), kuriam (-iai)
priskirtas prašymas, vardas,
pavardė, pareigos ir skyrius.

Tais atvejais, kuomet SI DVS nėra
tvarkomi duomenys apie specialisto
pareigas arba skyrių, pareiškėjui
pateikiami tik tie duomenys, kurie
tvarkomi SI DVS.

11. 6.7 – Gauti sprendimą iš SI
DVS

Gaunama iš SI DVS Sprendimas, gaunamas iš SI DVS,
kuomet teikiama paslauga S.01/S.04
„Pažymų apie darbo stažą ir / arba
pajamas išdavimas iš savivaldybės
veiklos archyvo ir / arba likviduotų
juridinių asmenų archyvo“:

► Reikalingas patikslinimas.
Papildomai perduodama
reikalingų patikslinti prašymo
laukų sąrašas ir (arba)
dokumentų, kuriuos reikia
pateikti, sąrašas;

► Neigiamas sprendimas.
Papildomai perduodamas raštas
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apie pažymos neišdavimą;
► Teigiamas sprendimas.

Papildomai perduodama
parengta pažyma apie darbo
stažą ir/arba pajamas bei kiti
prisegami dokumentai.

12. 6.7 – Gauti sprendimą iš SI
DVS

Gaunama iš SI DVS Sprendimas, gaunamas iš SI DVS,
kuomet teikiama paslauga S.02/S.03
„Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų
išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų
archyvo arba kito savivaldybės tvarkomo
archyvo“:

► Reikalingas patikslinimas.
Papildomai perduodama
reikalingų patikslinti prašymo
laukų sąrašas ir (arba)
dokumentų, kuriuos reikia
pateikti, sąrašas;

► Neigiamas sprendimas.
Papildomai perduodamas raštas
apie dokumentų išrašų, nuorašų
arba kopijų neišdavimą;

► Teigiamas sprendimas.
Papildomai perduodami
dokumentų išrašai, nuorašai arba
kopijos.

13. 6.10 – Informuoti SODRA apie
priimtą sprendimą

Perduodama į „Sodros“ DVS / IS Sprendimas, perduodamas į „Sodros“
DVS / IS:

► Prašymo numeris.
► Reikalingas patikslinimas.

Papildomai perduodama
informacija, kurią reikalinga
patikslinti.

► Neigiamas sprendimas.
Papildomai perduodamas raštas
apie pažymos neišdavimą.
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► Teigiamas sprendimas.
Papildomai perduodama
parengta pažyma apie darbo
stažą ir/arba pajamas bei kiti
prisegami dokumentai.

14. 8.3 Gauti patikslintą
informaciją iš SODRA DVS / IS

Gaunama iš „Sodros“ DVS / IS ► Papildoma informacija
(dokumentas).

15. 10.3 – Informaciją perduoti į
institucijos DVS

Perduodama į SI DVS ► Prašymo registracijos numeris
► Paslaugos gavėjo vardas,

pavardė
► Nustatytas prašymo patikslinimo

terminas
► Pranešimas apie laiku

nepatikslintą prašymą
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4. DUOMENŲ PAKETAI

Šioje el. paslaugoje duomenų paketai nenumatomi.
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5. TEISĖS AKTAI

Nr. Teisės aktas Savivaldybė, kuriai taikoma

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Visos

2. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas Visos

3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
įstatymas

Visos

4. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose,
įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės (Žin., 2012, Nr. 88-4585)

Visos

5. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-118 „Dėl dokumentų
tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“

Visos

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. 754 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1156 "Dėl Valstybinių
socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo“

Visos

7. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas, patvirtintas 1994 m. liepos 18 d.
sprendimu Nr. I-549

Visos

8. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d.  įsakymas Nr. V-158 „Dėl elektroninių
dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo"

Visos

9. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. V-67 „Dėl elektroninių
dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijų patvirtinimo“

Visos
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6. PRAŠYMO FORMOS STRUKTŪRA IR REIKALAVIMAI

Duomenų
grupės
pavadinimas

Duomenų sąrašas Duomenų
šaltinis

Užpildymo
būdas

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės /
Pastabos

Bendrieji laukai

- Prašymo pateikimo data Užpildoma
automatiškai

Automatinis
(metai, mėnuo,
diena)

Privalomas Data nurodoma pagal
prašymo patvirtinimo datą.

- Savivaldybė Nurodo
pareiškėjas

Pasirenkama
reikšmė iš
pateikto
reikšmių
sąrašo

Privalomas

- Prašymą teikia:

• Asmuo pats už save.
• Įgaliotas fizinis asmuo

atstovauti fiziniam
asmeniui:

o Fizinio asmens
(paslaugos
gavėjo) kodas.

• Įgaliotas juridinis asmuo
atstovauti fiziniam
asmeniui:

o Juridinio asmens
vadovas:
§ Atstovaujamo

juridinio
asmens
kodas.

§ Fizinio

Nurodo
pareiškėjas

Pasirenkama
reikšmė iš
pateikto
reikšmių
sąrašo ir
Rankinis
įvedimas

Privalomas Rodoma tik tais
atvejais, kuomet
prašymą pildo
asmuo, VIISP
prisijungęs kaip FA.

Kai pareiškėjas (fizinis
asmuo) prašymą teikia už
save, pareiškėjo asmens
kodas gaunamas
prisijungimo metu.
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Duomenų
grupės
pavadinimas

Duomenų sąrašas Duomenų
šaltinis

Užpildymo
būdas

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės /
Pastabos

asmens
(paslaugos
gavėjo) kodas.

o Kitas įgaliotas
asmuo:
§ Atstovaujamo

juridinio
asmens
kodas.

§ Fizinio
asmens
(paslaugos
gavėjo) kodas.

- Fizinio asmens (paslaugos
gavėjo) kodas.

Nurodo
pareiškėjas

Rankinis
įvedimas

Privalomas Rodoma tik kai
prašymą teikia JA
(prisijungęs kaip
juridinis asmuo).

Pareiškėjo
(fizinio asmens)
duomenys

Taisyklė:
duomenų grupė
rodoma tik tais
atvejais,
kuomet
prašymą teikia
FA.

Gimimo data Gaunama iš
GR

Automatiškai  Privalomas

Vardas Gaunama iš
GR

Automatinis Privalomas

Pavardė Gaunama iš
GR

Automatinis Privalomas

El. pašto adresas Užpildoma
duomenimis
iš naudotojo
VIISP
paskyros

Automatinis Privalomas Galima koreguoti

Telefono nr. Užpildoma
duomenimis
iš naudotojo
VIISP

Automatinis Privalomas Galima koreguoti
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Duomenų
grupės
pavadinimas

Duomenų sąrašas Duomenų
šaltinis

Užpildymo
būdas

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės /
Pastabos

paskyros

Pareiškėjo
(juridinio
asmens)
duomenys

Taisyklė:
duomenų grupė
rodoma tik tais
atvejais,
kuomet
prašymą teikia
JA.

Juridinio asmens kodas Užpildoma
duomenimis,
gautais
prisijungimo
metu

Automatinis Privalomas

Pavadinimas Gaunama iš
JAR

Automatinis Privalomas

El. pašto adresas Užpildoma
duomenimis
iš naudotojo
VIISP
paskyros

Automatinis Privalomas Galima koreguoti

Telefono nr. Užpildoma
duomenimis
iš naudotojo
VIISP
paskyros

Automatinis Privalomas Galima koreguoti

Paslaugos
gavėjo (fizinio
asmens)
duomenys

Taisyklė
duomenų
grupei:
Nerodoma tais
atvejais,
kuomet
prašymas
teikiamas fizinio

Gimimo data Nurodo
pareiškėjas /
Gaunama iš
GR

Rankinis
įvedimas /
Automatinis

Privalomas Pastaba: Naudojant VIISP
įgaliojimų komponentę, šie
laukai bus automatiškai
užpildomi iš GR gautais
duomenis

Vardas Nurodo
pareiškėjas /
Gaunama iš
GR

Rankinis
įvedimas /
Automatinis

Privalomas

Pavardė Nurodo
pareiškėjas /
Gaunama iš
GR

Rankinis
įvedimas /
Automatinis

Privalomas
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Duomenų
grupės
pavadinimas

Duomenų sąrašas Duomenų
šaltinis

Užpildymo
būdas

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės /
Pastabos

asmens už
save.

Specifiniai laukai (S.01/S.04 paslaugai „Pažymų apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų
juridinių asmenų archyvo“)

Pažymos
informacija

Prašymas teikiamas pažymai
gauti apie:

• Gautas darbo pajamas
• Stažą

Nurodo
pareiškėjas

Pasirenkama
reikšmė iš
pateikto
reikšmių
sąrašo.

Privalomas Galima pasirinkti daugiau
nei vieną reikšmę

Pažymos paskirtis:
1. Dėl ypatingų darbo sąlygų

nustatymo;
2. Senatvės pensijai:

o gauti;
o perskaičiuoti;

3. Netekto darbingumo
(invalidumo) pensijai

o gauti;
o perskaičiuoti;

4. Darbo stažui patvirtinti;
5. Bedarbio pašalpai gauti;
6. Draudžiamosioms

pajamoms kaupti;
7. Našlio pensijai gauti;
8. Našlaičio pensijai gauti.

Nurodo
pareiškėjas

Pasirenkama
reikšmė iš
pateikto
reikšmių
sąrašo.

Privalomas Galima pasirinkti daugiau
nei vieną reikšmę

Perduokite pažymą ir dokumentus
„Sodrai“

Nurodo
pareiškėjas

Galimybė
pažymėti
požymį

Neprivalomas

Korespondencij
os adresas

Vietovė Nurodo
pareiškėjas

Rankinis
įvedimas

Privalomas Rodomas, jei lauke
„Pažymą norima
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Duomenų
grupės
pavadinimas

Duomenų sąrašas Duomenų
šaltinis

Užpildymo
būdas

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės /
Pastabos

Gatvė Nurodo
pareiškėjas Turi būti

siūlomos
reikšmės iš
adresų
registro.

Neprivalomas gauti“ pasirinkta
reikšmė „Popierine
forma, registruotu
paštu“Namas Nurodo

pareiškėjas
Neprivalomas

Butas Nurodo
pareiškėjas

Neprivalomas

Pašto kodas Nurodo
pareiškėjas

Privalomas

Darbovietės
duomenys

Taisyklė
duomenų
grupei:
Turi būti
galimybė
papildomai
pridėti šią
duomenų grupę
(t.y. nurodyti
kelias
darbovietes)

Įmonės, įstaigos pavadinimas,
tresto, valdybos pavadinimas,
cecho pavadinimas

Nurodo
pareiškėjas

Rankinis
įvedimas

Privalomas

Užimtos pareigos Nurodo
pareiškėjas

Rankinis
įvedimas

Privalomas

Dirbta: Nuo:

• Metai
• Mėnuo
• Diena

Nurodo
pareiškėjas

Pasirenkama
reikšmė iš
galimo
reikšmių
sąrašo
kiekvienam
duomeniui –
metams /
mėnesiui /
dienai

Privalomas Mėnesiui ir dienai galima
nurodyti „Nežinoma“

Dirbta: Iki:

• Metai
• Mėnuo
• Diena

Nurodo
pareiškėjas

Pasirenkama
reikšmė iš
galimo
reikšmių
sąrašo
kiekvienam
duomeniui –

Privalomas Mėnesiui ir dienai galima
nurodyti „Nežinoma“
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Duomenų
grupės
pavadinimas

Duomenų sąrašas Duomenų
šaltinis

Užpildymo
būdas

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės /
Pastabos

metams /
mėnesiui /
dienai

Pažymos laikotarpis: Nuo:

• Metai
• Mėnuo
• Diena

Nurodo
pareiškėjas

Pasirenkama
reikšmė iš
galimo
reikšmių
sąrašo
kiekvienam
duomeniui –
metams /
mėnesiui /
dienai

Privalomas • Rodoma tik tais
atvejais, kuomet
prašymas
teikiamas
pažymai gauti
apie pajamas.

• Automatiškai
užpildoma
pagal „Dirbta:
Nuo“ lauką.

• Galima
koreguoti

• Data negali būti
ankstesnė už
„Dirbta: Nuo“.

Mėnesiui ir dienai galima
nurodyti „Nežinoma“

Pažymos laikotarpis: Iki:

• Metai
• Mėnuo
• Diena

Nurodo
pareiškėjas

Pasirenkama
reikšmė iš
galimo
reikšmių
sąrašo
kiekvienam
duomeniui –
metams /
mėnesiui /
dienai

Privalomas • Rodoma tik tais
atvejais, kuomet
prašymas
teikiamas
pažymai gauti
apie pajamas.

• Automatiškai
užpildoma
pagal „Dirbta:
Iki“ laikotarpį.

• Galima
koreguoti.

• Data negali būti
vėlesnė už
„Dirbta: Iki“.

Mėnesiui ir dienai galima
nurodyti „Nežinoma“

Specifiniai Tėvo vardas Nurodo Rankinis Privalomas
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Duomenų
grupės
pavadinimas

Duomenų sąrašas Duomenų
šaltinis

Užpildymo
būdas

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės /
Pastabos

paslaugos
gavėjo
duomenys

pareiškėjas įvedimas

Ankstesnis vardas Nurodo
pareiškėjas

Rankinis
įvedimas

Neprivalomas • Galima nurodyti
daugiau nei vieną
reikšmę ir datą.

• Mėnesiui ir dienai
galima nurodyti
„Nežinoma“.

Vardo pakeitimo data:

• Metai
• Mėnuo
• Diena

Nurodo
pareiškėjas

Pasirenkama
reikšmė iš
galimo
reikšmių
sąrašo

Neprivalomas

Ankstesnė pavardė Nurodo
pareiškėjas

Rankinis
įvedimas

Neprivalomas • Galima nurodyti
daugiau nei vieną
reikšmę ir datą.

• Mėnesiui ir dienai
galima nurodyti
„Nežinoma“.

Pavardės pakeitimo data:

• Metai
• Mėnuo
• Diena

Nurodo
pareiškėjas

Pasirenkama
reikšmė iš
galimo
reikšmių
sąrašo

Neprivalomas

Vaiko gimimo data:

• Metai
• Mėnuo
• Diena

Nurodo
pareiškėjas

Pasirenkama
reikšmė iš
galimo
reikšmių
sąrašo

Neprivalomas • Galima nurodyti
daugiau nei vieną datą.

• Mėnesiui ir dienai
galima nurodyti
„Nežinoma“.

• Kontekstinė pagalba:
„Jei laikotarpyje,
kuriam prašote
pažymos, jums gimė
vaikai, nurodykite jų
gimimo datas“

Tarnybos armijoje laikotarpis:
Nuo:

• Metai
• Mėnuo

Nurodo
pareiškėjas

Pasirenkama
reikšmė iš
galimo
reikšmių

Neprivalomas • Galima pasirinkti
daugiau nei vieną
laikotarpį.

• Mėnesiui ir dienai



Informacinės visuomenės
plėtros komitetas prie

Susisiekimo ministerijos

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę

32 psl. iš 51
S.01., S.02, S.03 ir S.04 elektroninių paslaugų procesų schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms

dokumentas

Duomenų
grupės
pavadinimas

Duomenų sąrašas Duomenų
šaltinis

Užpildymo
būdas

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės /
Pastabos

• Diena sąrašo galima nurodyti
„Nežinoma“.

• Kontekstinė pagalba:
„Jei laikotarpyje,
kuriam prašote
pažymos, tarnavote
armijoje, nurodykite
tarnybos pradžios ir
pabaigos datas“

Tarnybos armijoje laikotarpis: Iki:

• Metai
• Mėnuo
• Diena

Nurodo
pareiškėjas

Pasirenkama
reikšmė iš
galimo
reikšmių
sąrašo

Neprivalomas

- Darbo knygelės (socialinio
draudimo pažymėjimo) įrašų
kopija

Nurodo
pareiškėjas

Prisegamas
dokumentas

Neprivalomas • Turi būti galimybė
prisegti daugiau nei
vieną dokumentą.

• Kontekstinė pagalba:
„Darbo knygelės
skenuota arba
fotografuota kopija yra
svarbi savivaldybės
specialistui ieškant jūsų
prašomos informacijos
archyve. Dauguma
atvejų, darbo knygelės
kopija yra būtina
siekiant surasti ir Jums
greičiau pateikti tikslią
informaciją.“

Specifiniai laukai (S.02/S.03 paslaugai „Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo arba kito
savivaldybės tvarkomo archyvo“)

Dokumento
duomenys

Taisyklė
duomenų

Pavadinimas Nurodo
pareiškėjas

Rankinis
įvedimas

Privalomas

Data Nurodo
pareiškėjas

Pasirenkama
reikšmė iš
galimo

Privalomas Mėnesiui ir dienai galima
nurodyti „Nežinoma“
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Duomenų
grupės
pavadinimas

Duomenų sąrašas Duomenų
šaltinis

Užpildymo
būdas

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės /
Pastabos

grupei:
Turi būti
galimybė
papildomai
pridėti šią
duomenų grupę
(t.y. nurodyti
kelis
dokumentus)

reikšmių
sąrašo
kiekvienam
duomeniui –
metams /
mėnesiui /
dienai

Numeris Nurodo
pareiškėjas

Rankinis
įvedimas

Neprivalomas

Įmonės, įstaigos pavadinimas,
tresto, valdybos pavadinimas,
cecho pavadinimas

Nurodo
pareiškėjas

Rankinis
įvedimas

Privalomas

Ar prašoma dokumento kopijos
apie kitą fizinį arba juridinį asmenį
nei asmuo, kurio vardu teikiamas
prašymas?

• Taip
• Ne

Nurodo
pareiškėjas

Pasirenkama
iš reikšmių
sąrašo.

Privalomas

Pagrindas dokumento kopijai
gauti

Nurodo
pareiškėjas

Rankinis
įvedimas arba
prisegamas
dokumentas

Privalomas Rodoma, jei
nurodyta, kad
prašoma
dokumento kopijos
apie kitą fizinį arba
juridinį asmenį nei
asmuo, kurio vardu
teikiamas
prašymas.

Privaloma prisegti
dokumentą. Rankinis
įvedimas neprivalomas.
Kontekstinė pagalba:
„Siekiant užtikrinti asmens
duomenų apsaugą, tais
atvejais, kuomet prašoma
dokumento kopijos apie
kitą fizinį arba juridinį
asmenį nei asmuo, kurio
vardu teikiamas prašymas,
reikalinga nurodyti
dokumento kopijos gavimo
pagrindą ir pateikti tai
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Duomenų
grupės
pavadinimas

Duomenų sąrašas Duomenų
šaltinis

Užpildymo
būdas

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės /
Pastabos

pagrindžiančio dokumento
kopiją (pvz., teismo
sprendimas, sutartis,
paveldėjimo teisės
liudijimas, t.t.)“.

- Dokumento kopiją (nuorašą,
išrašą) norima gauti:

• Elektronine forma
• Popierine forma, atvykus į

savivaldybę
• Popierine forma, registruotu

paštu

Nurodo
pareiškėjas

Pasirenkama
iš reikšmių
sąrašo.

Privalomas Galima pasirinkti vieną
reikšmę

Korespondencij
os adresas

Vietovė Nurodo
pareiškėjas

Rankinis
įvedimas

Turi būti
siūlomos
reikšmės iš
adresų
registro.

Privalomas Rodomas, jei lauke
„Dokumento kopiją
(nuorašą, išrašą)
norima gauti“
pasirinkta reikšmė
„Popierine forma,
registruotu paštu“

Gatvė Nurodo
pareiškėjas

Neprivalomas

Namas Nurodo
pareiškėjas

Neprivalomas

Butas Nurodo
pareiškėjas

Neprivalomas

Pašto kodas Nurodo
pareiškėjas

Privalomas

Papildomi duomenų laukai

Papildomi
duomenų laukai

Papildoma informacija Nurodo
pareiškėjas

Rankinis
įvedimas arba
prisegamas
dokumentas

Neprivalomas Turi būti galimybė prisegti
daugiau nei vieną
skenuotą arba fotografuotą
dokumento kopiją
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Duomenų
grupės
pavadinimas

Duomenų sąrašas Duomenų
šaltinis

Užpildymo
būdas

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės /
Pastabos

Įgaliojimas teikti prašymą Nurodo
pareiškėjas

Prisegamas
dokumentas

Privalomas Nerodomas tik tais
atvejais, kuomet
prašymas teikiamas
fizinio asmens už
save.

Turi būti galimybė prisegti
daugiau nei vieną
skenuotą arba fotografuotą
dokumento kopiją
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7. TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO BŪSENOS

Nr. Paslaugos teikimo
būsena Tarpinės paslaugos teikimo būsenos sąlyga Sprendimas, ar perduoti pareiškėjui3

1. Užregistruota Prašymas užregistruotas SI DVS Patvirtinta

2. Nagrinėjama:

· [Specialisto (-ės)
vardas, pavardė]

· [Pareigos]
· [Skyrius]

Prašymas priskirtas specialistui (-ei) Patvirtinta

3. Pažyma rengiama Surinkti archyviniai dokumentai, pagal kuriuos pradėta rengti pažyma Atmesta

3 Sprendimą dėl nustatytos galimos tarpinės paslaugos teikimo būsenos naudojimo priima pilotinių savivaldybių institucijų specialistai.
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8. PASIŪLYMAI PASLAUGOS PROCESO PATOBULINIMUI IR PRIIMTI PAGRINDINIAI SPRENDIMAI

Nr. Siūlymo /
sprendimo data Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras

1. 2014.02.11 Esama situacija - archyvinių dokumentų dėl darbo stažo / pajamų šiuo metu
prašo:

· SODRA - bendraujama tarpinstituciniais raštais (ne paslaugos
apimtis).

· patys gyventojai - pateikia prašymą, gauna pažymą.

Kai pažymą išsiima gyventojas, jis ją neša į SODRĄ.

Galimi optimizavimai:

· a variantas: gyventojui pačiam niekada nereikia prašyti archyvinių
duomenų, o paslauga vyksta tarp institucijų - SODRA užklausia,
savivaldybė, jei turi, pateikia dokumentus.

· b variantas: gyventojas iš vienos ar kelių savivaldybių užsako paslaugą
vienu prašymu, o rezultatas iš karto nusiunčiamas SODRAI (gyventojas
gali prisegti darbo knygelę, kurį specialistams padėtų rasti informaciją
archyvuose).

Siūlymas: preliminariai – a variantas (gali keistis aptarus su SODRA, kodėl
šiuo metu SODRA ne visuomet pati užsako archyvinę informaciją).

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.11 susitikimo metu

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.02.20 susitikimo
metu

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.02.18 susitikimo metu

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.02.19 susitikimo metu

2. 2014.02.11 Prašymo nereikalinga pasirašyti el. parašu. Esant poreikiui, SI turės galimybę
pakeisti konfigūruojamą parametrą ir nustatyti poreikį pasirašyti el. parašu.

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.11 susitikimo metu

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.02.20 susitikimo
metu

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.02.18 susitikimo metu

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.02.19 susitikimo metu
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Nr. Siūlymo /
sprendimo data Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras

3. 2014.02.11 Nėra reikalinga perduoti tarpinę paslaugos teikimo būseną, kuomet
pradedama rengti pažyma, kadangi tai sukuria didelę administracinę naštą SI
ir nesuteikia pridėtinės vertės paslaugos gavėjui.

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.11 susitikimo metu

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.02.20 susitikimo
metu

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.02.18 susitikimo metu

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.02.19 susitikimo metu

4. 2014.02.11 Į paslaugos apimtį yra įtraukiama tik archyvinė informacija apie darbo stažą
ir/arba pajamas (neįtraukiama informacija apie socialines išmokas ir kt.).
Atitinkamai tikslinamas e. paslaugų portale turimas rodyti paslaugos
pavadinimas į " Archyvinių pažymų apie darbo stažą ir / arba pajamas iš
savivaldybės veiklos dokumentų išdavimas“

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.11 susitikimo metu

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.02.20 susitikimo
metu

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.02.18 susitikimo metu

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.02.19 susitikimo metu

5. 2014.02.11 Prašymo formoje nėra reikalinga nurodyti konkretaus SI skyriaus, kuriam
teikiamas prašymas. Prašymas priimamas SI vieno langelio principu ir
tuomet SI specialisto priskiriamas konkrečiam SI skyriui. Toks sprendimas
priimtas, kadangi pareiškėjas ne visada žino, kuriame skyriuje yra saugomi
dokumentai, o taip pat dėl skirtingos savivaldybių vidaus struktūros.

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.11 susitikimo metu

Klaipėdos m.: Siūloma pateikti galimybę pasirinkti
skyrių iš sąrašo (Klaipėdoje – Archyvas arba sporto
skyrius)

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.02.18 susitikimo metu

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.02.19 susitikimo metu

6. 2014.02.11 Prie prašymo gali būti pridėtas skenuotas arba fotografuotas fizinio asmens
notaro patvirtintas įgaliojimo dokumentas.

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.11 susitikimo metu

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.02.20 susitikimo
metu

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.02.18 susitikimo metu

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.02.19 susitikimo metu

7. 2014.02.21 2014.02.21 skambučio su Gyventojų registro tarnyba metu nustatyta, kad
duomenys Gyventojų registre yra kaupiami tik nuo 1994 m., taip pat kitoms
IS iš GR yra perduodami tik aktualūs faktiniai duomenys. Dėl šių priežasčių
atsisakoma šių duomenų gavimo iš GR, suteikiant galimybę pareiškėjui

-
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prašymo formoje juos užpildyti rankiniu būdu:

· Paslaugos gavėjo vardas (vardai) ir jo (jų) pakeitimo data (datos);

· Paslaugos gavėjo pavardė (pavardės) ir jos (jų) pakeitimo data
(datos).

8. 2014.02.21 Klaipėdos m. sav. nurodo, kad terminas prašymo patikslinimui nėra
reikalingas, kadangi prašymą gauti pažymą apie darbo stažą ir/arba pajamas
žmogus gali tikslinti ilgą laiko tarpą. Lietuvos Respublikos teisės gauti
informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme prašymo
patikslinimo terminas nėra numatytas.

Tam, kad sistemoje nebūtų kaupiama nereikalinga informacija, siūlome
sistemoje numatyti, kad praėjus nustatytam laikui per kurį prašymas
nepatikslintas, būtų informuojamas SI specialistas, kad peržiūrėtų sistemoje
„kabantį“ prašymą (galėtų būti numatytas pakankamai ilgas laikotarpis su
galimybe specialistui pagal poreikį jį prailginti arba sutrumpinti). Prašymas
nebūtų automatiškai atmetamas.

Ar visos savivaldybės sutiktų su šiuo siūlymu?

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.21 elektroniniu laišku

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.02.21 skambučio
metu

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.02.21 elektroniniu
laišku

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.02.21 elektroniniu laišku

9. 2014.02.21 Klaipėdos m. sav. išskyrė, kad kuomet pažyma išduodama apie pajamas,
reikalingi šie duomenys apie kiekvieną darbovietę:

· darbo pradžios ir pabaigos datos;
· pažymoje pateikiamos informacijos laikotarpis.

Ši informacija reikalinga, kadangi darbo pabaigos data padeda surasti
informaciją archyve, o darbo pradžios data yra reikalinga, kuomet darbo
pradžia buvo viduryje metų ir todėl SI specialistas neieškotų dokumentų apie
metų pradžią.

Siūlome šiuos du skirtingus laikotarpius įtraukti į prašymo formą prie
kiekvienos darbovietės, tais atvejais, kuomet nurodyta, kad pažyma yra apie
pajamas.

Ar visos savivaldybės sutiktų su šiuo siūlymu?

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.21 elektroniniu laišku

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.02.21 skambučio
metu

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.02.21 elektroniniu
laišku

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.02.21 elektroniniu laišku
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10. 2014.02.21 Susitikimo su Kauno m. sav. metu buvo suderinta atsisakyti klasifikatoriaus,
nurodančio tikslą, kuriam skirta pažyma, kadangi ji visuomet siunčiama į
SODRA ir pažymos forma nesikeičia (išskyrus pažymos dėl kenksmingos
darbo aplinkos atvejį, kurį įtraukėme į prašymo formą kaip atskirą požymį).
Atlikus analizę su kitomis savivaldybėmis, buvo nustatyta, kad tam tikrais
atvejais prašymų nagrinėjimo skubos prioritetas nustatomas pagal pažymos
tikslą – pvz., invalidumo ar našlaičio pensijoms gauti teikiamas aukštesnis
skubos prioritetas.

Atsižvelgiant į savivaldybių poreikius, siūlome palikti klasifikatorių apie
pažymos tikslą, naudojant šį reikšmių sąrašą:

· Senatvės pensijai gauti;
· Senatvės pensijai perskaičiuoti;
· Invalidumo pensijai gauti;
· Invalidumo pensijai perskaičiuoti;
· Darbo stažui patvirtinti;
· Bedarbio pašalpai gauti;
· Draudžiamosioms pajamoms kaupti;
· Našlio pensijai gauti;
· Našlaičio pensijai gauti;
· Dėl ypatingų darbo sąlygų nustatymo.

Pastaba: Siūlome vartoti sąvoką „ypatingų darbo sąlygų“, kadangi pagal
SODRA tinklalapyje pateikiamą informaciją
(http://www.sodra.lt/index.php?cid=350), „kenksmingos darbo sąlygos“ yra
viena iš „ypatingų darbo sąlygų“ kategorijų.

Ar visos savivaldybės sutiktų su siūlymu naudoti šį klasifikatorių?

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.21 elektroniniu laišku

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.02.21 skambučio
metu

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.02.21 elektroniniu
laišku

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.02.21 elektroniniu laišku

11. 2014.02.21 Susitikimų su Ignalinos r., Širvintų r. ir Klaipėdos m. sav. metu buvo nutarta,
kad užimamos pareigos turėtų būti privalomas formos laukas, kadangi
daugeliu atveju nenurodžius pareigų, rasti dokumentų nėra įmanoma dėl
sutampančių vardų ir pavardžių.

Prašome Kauno m. sav. pritarimo šį lauką nustatyti privalomu, kadangi
susitikimų su Kauno m. sav. metu šį lauką įvardinome kaip neprivalomą,

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.21 elektroniniu laišku
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tačiau pageidaujamą (pateikiant kontekstinę pagalbą).

Ar Kauno m. sav. tinkamas šis siūlymas?

12. 2014.02.21 Susitikimo su Kauno m. sav. metu buvo suderinta su tarpine paslaugos
teikimo būsena „nagrinėjama“ pateikti informaciją apie SI skyrių, kuriam buvo
perduotas prašymas. Pagal susitikimų su kitomis sav. metu gautą
informaciją, bei atsižvelgiant, kad kitose savivaldybėse prašymus priima
vienas skyrius, ši informacija nesuteikia naudos pareiškėjui.

Siūlome kartu su tarpine paslaugos teikimo būsena „Nagrinėjama“ pateikti
informacija apie SI specialisto vardą, pavardę ir pareigas, papildomai
pateikiant nuorodą į sav. internetinio portalo kontaktų skiltį.

Ar Kauno m. sav. tinkamas šis siūlymas?

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.21 elektroniniu laišku

Galutinis sprendimas: VIISP‘e galimybė priimti tiek
specialisto pareigas, tiek skyrių (bus rodoma ta
informacija, kurią savivaldybė perduos).

13. 2014.02.21 Susitikimų su Ignalinos r., Širvintų r. ir Klaipėdos m. sav. metu buvo nutarta,
kad su prašymo forma būtų naudinga gauti duomenis apie vaikų gimimo
datas ir tarnavimo kariuomenėje laikotarpį, siekiant lengviau paaiškinti
„trūkius“ archyvo dokumentuose ir taip pagreitinant pažymos išdavimą.

Ar Kauno m. sav. tinkamas šis siūlymas?

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.21 elektroniniu laišku

14. 2014.02.21 Pareiškėjų sąrašas turi būti papildytas Lietuvos juridiniams asmenims ir jų
įgaliotais FA, kadangi kartais šios pažymos fizinio asmens vardu prašo tokie
juridiniai asmenys kaip advokatų kontoros.

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.02.20 susitikimo
metu

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.28 susitikimo metu

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.02.28 susitikimo metu

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.02.28 susitikimo metu

15. 2014.02.24 Savivaldybių prašome nurodyti, ar šiuo metu turimuose DVS yra fiksuojamos
specialistų pareigos. Ši informacija yra reikalinga tam, kad būtų galima
įvertinti galimybę su tarpine paslaugos teikimo būsena „Nagrinėjama“
perduoti specialisto vardą, pavardę ir pareigas.

Kauno m.: Nurodyta, kad nėra tokios informacijos
DVS

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.02.24 elektroniniu
laišku

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.02.24 elektroniniu
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laišku

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.02.26 skambučio metu

Galutinis sprendimas: VIISP‘e galimybė priimti tiek
specialisto pareigas, tiek skyrių (bus rodoma ta
informacija, kurią savivaldybė perduos).

16. 2014.02.24 Klausimas dėl duomenų lauko „Požymis, kad prie pažymos reikalinga pridėti
įsakymus dėl vaiko gimdymo ir priežiūros atostogų“:

· Kiek atvejų per metus būna, jog asmeniui reikalinga ši
informacija?

· Kada konkrečiai asmeniui reikalinga ši informacija (kokią
kontekstinę pagalbą galima būtų pateikti, siekiant paaiškinti,
kada asmuo turėtų / neturėtų žymėti šio lauko)?

Širvintų r.: Visuomet pateikiami įsakymai, kuomet nurodytos vaikų gimimo
datos

Klaipėdos m.: Jeigu prašomu laikotarpiu buvo gimę vaikai, tai tegu ir
spaudžia gimė vaikai , nurodo gimimo datą. Turi būti galimybė paprašyti tik
duomenų apie gimdymo, vaiko priežiūros atostogas.

Kauno m.: jei prašomu laikotarpiu asmuo buvo tokiose atostogose, tuomet ir
prašo.

Ignalinos m.: Visada, jei pilietei prašomuoju laikotarpiu dėl darbo užmokesčio
pažymos gimė vaikai.

Atsisakome požymio, kad prie pažymos reikalinga
pridėti įsakymus dėl vaiko gimdymo ir priežiūros
atostogų

Pastaba: Klaipėdos m. nurodytas funkcionalumas
bus įgyvendinamas kitos paslaugos apimtyje,
kuomet užsakomos archyvinių dokumentų kopijos.

17. 2014.02.24 Savivaldybių prašome nurodyti, ar galima taikyti apribojimus datoms, kurias
galima pasirinkti nurodant darbo laikotarpius ir pažymoje reikalingų duomenų
laikotarpius (pvz., iki 1994.01.01?):

a. Dirbta: Nuo

b. Dirbta: Iki

c. Pažymos laikotarpis: Nuo

Kauno m.: Atmesta 2014.02.25 el. laišku

Klaipėdos m.: Atmesta 2014.02.25 el. laišku

Ignalinos r.: Atmesta 2014.02.25 el. laišku

Širvintų r.: Atmesta 2014.02.25 el. laišku
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d. Pažymos laikotarpis: Iki

18. 2014.02.24 Susitikimų su savivaldybėmis metu nustatėme, kad dauguma atvejų
pareiškėjas gautą pažymą teikia į SODRA. Retais atvejais pažyma išsiimama
kitais tikslais, pvz., teikiama VMI, teisme.

Siūlome nustatyti, kad paslaugos rezultatas visuomet būtų tik elektroninis
dokumentas. Kitais atvejais, kuomet asmeniui reikalinga popierinė pažyma,
asmuo kreiptųsi tiesiogiai į savivaldybę.

Ar visos savivaldybės sutiktų su šiuo siūlymu?

ATNAUJINTAS SPRENDIMAS: Pareiškėjui suteikiama galimybė nurodyti,
kad pažymą norima gauti popierine forma.

Kauno m.: Gauta užklausa dėl elektroninių
dokumentų saugojimo 2014.02.25 el. laišku

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.02.25 el. laišku

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.02.25 el. laišku

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.02.25 el. laišku

19. 2014.02.26 Atsižvelgiant į tai, kad SI specialistai turi prieigą prie GR pagrindinių
duomenų ir kad pareiškėjas turi pateikti asmens dokumentą, panaikinamas
duomenų paketas, kurio metu iš GR gaunami pareiškėjo vardas ir pavardė.

Patvirtinta su IVPK 2014.02.26 telefonu.

20. 2014.02.26 Pareiškėjo duomenys šiuo metu VL projekte užpildomi iš VIISP naudotojo
paskyros, tačiau svarstomas GR duomenų gavimas. Savivaldybių projekte
siūlome fiksuoti naująjį svarstomą sprendimą.

Patvirtinta su IVPK 2014.02.26 telefonu.

21. 2014.02.28 Datos ir laikotarpiai prašymo formoje turi būti pasirenkamos ne kalendoriaus
principu, o pasirenkant reikšmes iš sąrašo kiekvienam iš duomenų:

· Metai
· Mėnuo
· Diena

Mėnesiui ir dienai turi būti galimybė nurodyti „Nežinoma“.

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.02.28 susitikimo
metu

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.28 susitikimo metu

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.02.28 susitikimo metu

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.02.28 susitikimo metu

22. 2014.03.05 Su SODRA atstovais sutarta, kad bus galima automatiškai perduoti parengtą
pažymą į SODRA DVS. Tam reikalinga prašymo formą papildyti požymiu,
kuriame pareiškėjas pažymėtų, kad pažymą norima automatiškai perduoti į
SODRA. Pareiškėjui pateikus prašymą su pažymėtu požymiu, SODRA turi

Patvirtinta su SODRA atstovais 2014.03.04
susitikimo metu
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būti automatiškai informuojama apie prašymo pateikimą.

Papildomai, paslaugą galima inicijuoti iš SODRA DVS gavus raštą.

Sąsaja su SODRA DVS gali būti realizuojama dviem būdais:

· Tiesioginė sąsaja su VIISP;
· Rašto perdavimas iš DVS į E. pristatymo IS.

Sprendimas, kurį būda reikia naudoti, bus priimtas paslaugos diegimo metu,
Diegėjui pradėjus sąsajos analizę.

23. 2014.03.10 Iš SODRA gauti atsakymai į klausimus:

1. SODRA turi būti informuojama, kuomet pareiškėjas pateikia prašymą gauti
pažymą iš savivaldybės. Galimi tokie informavimo variantai:
a. Perduodamas pateiktas prašymas (būtų reikalingas pareiškėjo sutikimas);
b. Perduodamas dokumentas, suformuotas iš pateiktų duomenų (gimimo
data, vardas, pavardė, pateikimo data ir priežastis) –
c. Perduodami tam tikri prašymo formoje pateikti duomenys
Esant galimybėms SODRA DVS priimti duomenis, siūlytume c variantą, kitu
atveju – b variantą. Kuris variantas jums priimtiniausias?
SODRA, nurodyta prie B varianto: Čia kalba apie elektroninius
dokumentus, bet neužsimenama jeigu žmogus pateiks popierinį
variantą. Dokumentas turi būti su el. parašu pasirašytas.

2. Ar SODRA reikalinga, kad būtų persiunčiamos tarpinės paslaugų teikimo
būsenos („Užregistruota“, „Nagrinėjama“)? Kadangi šios būsenos yra skirtos
paslaugos teikimui stebėti per VIISP, siūlome SODRAI jų atsisakyti.
SODRA: Nereikalinga paslauga.

3. Ar SODRA turi būti informuojama, jei pareiškėjas inicijavo paslaugą ir
nurodė, kad pažyma pateikiama tiesiai į SODRA, tačiau savivaldybės
specialistas nurodė, kad paslauga pareiškėjui negali būti suteikta
(„Neigiamas sprendimas“)? Siūlome šio informavimo atsisakyti.
SODRA: Ši paslauga reikalinga , taip pat Mums reikia priežasties dėl ko
paslauga nesuteikta.

Gauta iš SODRA atstovo 2014.03.10
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4. Kokiu principu SODRA bendrautų su savivaldybės specialistu, kuomet
paslaugą inicijavo SODRA ir savivaldybės specialistui reikalinga papildoma
informacija? Galimi variantai:
a. Atgal į SODRA DVS gaunamas raštas, kuriame nurodoma reikalinga
informacija;
b. Savivaldybės specialistas su SODRA specialistu susisiekia tiesiogiai
(telefonu arba el. paštu) – tokiu atveju rašte visada turi būti nurodyta SODRA
specialisto kontaktinė informacija
c. Papildomos informacijos savivaldybės specialistas klaustų asmens, kuriam
rengiama pažyma – tam tikros reikalingos informacijos SODRA gali neturėti ir
ją suteiktų šis asmuo. Tam, kad būtų galima naudotis šia alternatyva,
SODRA turi užtikrinti, kad rašte pateikiama visa SODRA turima informacija,
susijusi su paslaugos teikimu ir todėl papildomos informacijos SODRA
pateikti negali.
Kuri alternatyva būtų priimtiniausia SODRAI?
SODRA: Siūlome projekto rėmuose realizuoti bendravimo įrankį, kad Jūsų
sistemoje specialistas gali susirašinėti su Mūsų specialistu per sistemą.  Nes
Sodros specialistai nebus pasiekiami iš išorės telefonu.

5. Jeigu paslaugą inicijavo SODRA, pateikusi raštą, ar yra reikalinga į
SODRA DVS gauti informaciją apie reikalingus patikslinimus? Ar tokie
tikslinimai būtų derinami telefonu / el. paštu? Galbūt tokiais atvejais turėtų
būti susisiekiama tiesiogiai su paslaugos gavėju (fiziniu asmeniu) – tam tikrą
informaciją, reikalingų paieškai.
SODRA: Taip informacija reikalinga. Žodis „telefonu“ išbrauktas.

6. Ar dažnai būna tokių atvejų, kad vienas raštas iš SODRA siunčiamas
kelioms savivaldybėms? Ar iš SODRA DVS galima gauti su raštu pateikiamą
duomenį, nurodantį, kokiai savivaldybei skirtas raštas? Kaip SODRA DVS
tiksliai vadinamas identifikuojantis duomuo, kuris nurodytų savivaldybei,
kokiai paslaugai suteikti yra siunčiamas raštas?
SODRA: Pasitaiko tokių atvejų. Rašai gali skirtis pagal turinį.

24. 2014.03.10 Su SODRA atstovu telefonu suderinta:

Savivaldybė nurodoma kaip adresatas.

SODRA atstovo patvirtinta 2014.03.10 skambučio
metu ir el. paštu.
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Dėl paslaugą nurodančio požymio - toks šiuo metu nebūtų perduodamas,
nes ši sąsaja būtų kuriama tik vienai paslaugai, todėl požymis nereikalingas.
Jei sąsaja būtų pildoma kitomis paslaugomis, tokį požymį galima perduoti (
„Paslauga“ reikšmę perduodant „1“ šiai paslaugai, o reikšmes „2“, „3“, ir t.t.
kitoms paslaugoms, taip jas identifikuojant iš suderinto paslaugų sąrašo).

SODRA pateikė komentarą šiam suderinimui:

Visiškai teisingai , bet ar požymis 1 ar 2 ar šiaip kažkiek simboliai tai
projektuotojai turėtų pasakyti.

25. 2014.04.17 Siūlome S.01, S.02, S.03 ir S.04 paslaugų grupės apimtyje nustatyti, kad
pareiškėjas galės inicijuoti vieną iš dviejų paslaugų:

· S.01/S.04 „Pažymų apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš
savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų
archyvo“

· S.02/S.03 „Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš
likviduotų juridinių asmenų archyvo arba kito savivaldybės tvarkomo
archyvo“

Nukreipimas į reikalingą archyvą bus atliekamas pagal papildomai
perduodamą požymį, aprašytą siūlyme Nr. 28. (NUKREIPIMO
ATSISAKYTA).

Klaipėdos m.: Pats paslaugų apjungimas geras, bet
nesu įsitikinus, kad pareiškėjas sugebės tinkamai
nurodyti tipą, žmonės nelabai susigaudo, nežino,
kokios įstaigos buvo steigtos savivaldybės, kokios
pateko kaip likviduoti juridiniai asmenys.

Kauno m. (GB): pritarta

Ignalinos r.: pritarta galutiniam sprendimui

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.05.02 skambučio metu.

GALUTINIS SPRENDIMAS: Pateikiamos nurodytos
paslaugos. Atsisakome išskyrimo pagal atskirus
archyvus.

26. 2014.04.17 Siūlome papildyti prašymo formą, įtraukiant specifinius duomenų laukus,
pateikiamus pareiškėjui pasirinkus paslaugą S.02/S.03 „Dokumentų išrašų,
nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo arba kito
savivaldybės tvarkomo archyvo“.

Klaipėdos m.: Pats paslaugų apjungimas geras, bet
nesu įsitikinus, kad pareiškėjas sugebės tinkamai
nurodyti tipą, žmonės nelabai susigaudo, nežino,
kokios įstaigos buvo steigtos savivaldybės, kokios
pateko kaip likviduoti juridiniai asmenys.

Kauno m. (GB): pritarta

Ignalinos r.: Pritarta prašymo formos papildymui.
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Širvintų r.: Patvirtinta 2014.05.02 skambučio metu.

27. 2014.04.17 Siūlome į prašymo formą, skirtą dokumento kopijai gauti, neįtraukti duomens
„Priežastis“, kadangi tokio duomens poreikį nurodė tik Ignalinos r. sav.
atstovė. (ATSISAKYTA)

Atsižvelgiant į Klaipėdos m. sav. pateiktus argumentus, kad priežastis
reikalinga dėl duomenų apsaugos, siūlome tokį duomenų lauką palikti
prašymo formoje, kuomet prašoma dokumento kopijos.

Ar kitos savivaldybės pritartų tokiam siūlymui?

Prašome savivaldybių pateikti pavyzdžius priežasčių, iš kurių galėtume:

a) Suformuoti klasifikatorių iš kurio pareiškėjas pasirinktų priežastį, su
reikšme „Kita“, skirta nestandartiniams atvejams;

b) Pateikti kontekstinę pagalbą, paaiškinančia pareiškėjui, kokie gali
būti priežasčių pavyzdžiai.

Ar galima naudoti klasifikatorių, įvertinsime pagal savivaldybių pateiktus
priežasčių pavyzdžius.

Klaipėdos m.: S02 ir S03 paslaugoje kartais būna
reikalinga  priežastis, nes kartais įsijungia duomenų
apsaugos įstatymas ir neaišku, ar galima pateikti
prašomus duomenis. nežinau, reikia diskutuoti.

Ignalinos r.: Pritarta galutiniam sprendimui

Kauno m.: Pritarta galutiniam sprendimui

Širvintų r.:  Pritarta galutiniam sprendimui

GALUTINIS SPRENDIMAS: Paklausimas – „Ar
prašoma dokumento kopijos apie kitą fizinį arba
juridinį asmenį nei asmuo, kurio vardu teikiamas
prašymas?“, ir jei nurodoma „Taip“, reikalinga
užpildyti privalomą duomenų lauką „Pagrindas
dokumento kopijai gauti“, kuriame galima įrašyti
laisva forma ir/arba prisegti dokumentą (-us)
(teismo sprendimas, sutartis, paveldėjimo teisės
liudijimas, t.t.). Dokumentą prisegti turi būti
privaloma.

28. 2014.04.17 Tam, kad savivaldybėse Sodros raštas būtų registruojamas ir patektų
specialistui, dirbančiam su atitinkamu archyvu, reikalinga, kad iš Sodros
gaunamus raštus dėl stažo/pajamų informacijos būtų galima priskirti
konkrečiam archyvui.

Siūlome šias alternatyvas, kokią informaciją turėtų nurodyti Sodros
specialistas:

· 1 ALTERNATYVA: kokio tipo įmonėje (-ėse) dirbo asmuo: (a)
Savivaldybė/savivaldybės įsteigta įmonė; (b) Ne savivaldybės
įsteigtas likviduotas viešasis arba privatusis juridinis asmuo arba

SODRA: Mūsų specialistai ne visais atvejais turi
reikalingą informaciją tam, kad galėtų nurodyti
įmonės tipą arba archyvą, iš kurio reikalingi
duomenys. Šiuo metu kaip paklausimo adresatas
nurodomas atitinkamos savivaldybės archyvas
(nekonkretizuojamas savivaldybės archyvo
padalinys (veiklos dokumentų archyvas ar likviduotų
juridinių asmenų archyvas)). Atsižvelgdami į tai, kad
tik archyvo darbuotojai turi visą reikiamą informaciją
apie tai, kuriame archyve (padalinyje) saugomi tam
tikros įstaigos dokumentai, manome, kad tam, kad



Informacinės visuomenės
plėtros komitetas prie

Susisiekimo ministerijos

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę

48 psl. iš 51
S.01., S.02, S.03 ir S.04 elektroninių paslaugų procesų schemų ir funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms

dokumentas

Nr. Siūlymo /
sprendimo data Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras

kitos organizacijos filialas ar atstovybė.

· 2 ALTERNATYVA: kuriam archyvui skirtas raštas: (a) savivaldybės
veiklos dokumentų archyvui; (b) likviduotų juridinių asmenų archyvui.

ATNAUJINTAS SIŪLYMAS: Atsižvelgiant į tai, kad tiek pareiškėjas, tiek
savivaldybės specialistas dažnai nežino ar neturi šios informacijos, siūlome
atsisakyti šio išskyrimo. Pateikiamas prašymas arba raštas iš SODRA su
savimi neturėtų informacijos apie priskyrimą konkrečiam archyvui ir todėl
savivaldybės DVS būtų registruojamas paslaugai (S.01/S.04 arba S.02/S.03)
skirtame registre. Atskyrimas, kuriame archyve yra tvarkoma reikalinga
informacija turėtų būti vykdoma savivaldybės specialisto.

nebūtų grąžinami specialistų paklausimai dėl to,
kad buvo nurodytas neteisingas įmonės tipas
(savivaldybė/savivaldybės įsteigta įmonė, ne
savivaldybės įsteigtas likviduotas viešasis arba
privatusis juridinis asmuo arba kitos organizacijos
filialas ar atstovybė), savivaldybė arba archyvas
(veiklos dokumentų archyvas ar likviduotų juridinių
asmenų archyvas), tikslinga, kad tokie paklausimai
būtų siunčiami nurodant vieną adresatą (pvz.
„archyvas“), o gautus paklausimus vykdytojui
(specialistui, dirbančiam su atitinkamu archyvu)
nukreiptų pagal priklausomybę atitinkamas archyvo
darbuotojas arba pati programinė įranga.

Kauno m. (RMP): Palaikome 1 alternatyvą

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.05.05 susitikimo metu.

Kauno m.: likviduotų įmonių ir savivaldybės vidaus
dokumentų paslaugų apjungimui Kaunas
neprieštarauja (paliekant 2 paslaugas: vieną - dėl
pažymų, kitą - dėl kopijų).

Dėl atnaujintų pasiūlymų pastabų neturime.
Abejonių kelia tik Priežasčių klasifikatoriaus
reikalingumas (Nr. 27). Asmens duomenų
apsaugos įstatyme 6 str. nurodyta: Prašyme turi
būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas,
teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų
pateikti asmens duomenų apimtis. Gal tiesiog
pakaktų palikti neprivalomą „priežasties“ lauką šiam
atvejui.

Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.05.05 susitikimo
metu.

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.05.02 skambučio metu.
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29. 2014.04.17 Siūlome prašymo formą papildyti duomenimis „Darbovietės tipas“ arba
„Dokumentą parengusios institucijos / įmonės tipas“, kurio galimos reikšmės:

· Savivaldybė / savivaldybės įsteigta įmonė;
· Ne savivaldybės įsteigtas likviduotas viešasis arba privatusis juridinis

asmuo arba kitos organizacijos filialas ar atstovybė.

Pagal nurodytą tipą, prašymas bus nukreipiamas į savivaldybės DVS sukurtą
registrą savivaldybės veiklos dokumentų archyvui arba likviduotų juridinių
asmenų archyvui (tais atvejais, kuomet savivaldybės DVS sukurti atskiri
registrai archyvams); arba į bendrą registrą savivaldybės tvarkomiems
archyvams (tais atvejais, kuomet savivaldybės DVS sukurtas vienas bendras
registras archyvams). Savivaldybės turi turėti galimybę nurodyti, kuris
registras turi būti naudojamas, kuomet vienoje prašymo formoje nurodytos
keli skirtingi tipai.

ATNAUJINTAS SIŪLYMAS: Žr. siūlymą nr. 28.

Klaipėdos m.: o negalima kai prašoma kopijos iš
savivaldybės veiklos dokumentų savivaldybėms
palikti galimybę toj sistemoj kiekvienai įsikelti savo
padalinius pagal struktūras, į kuriuos žmogus iš
karto kreiptųsi, pasirinkdamas iš sąrašo, pvz.
Archyvas, Civilinė metrikacija, Vaikų teisės,
Socialinės parama?

30. 2014.04.17 Siūlome, kad savivaldybės specialistui nustačius, kad prašymas pateiktas ne
tam archyvui, prašymas būtų persiunčiamas į teisingą archyvą per
rezoliucijas savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje. Tokiu atveju nėra
poreikio dokumentą perregistruoti į kitą registrą arba įtraukti savivaldybės IT
specialisto.

Tam, kad šis sprendimas galėtų būti įgyvendintas, reikalinga, kad
savivaldybių DVS leistų per rezoliucijas priskirti prašymus arba raštus
specialistams iš kitų archyvų.

EY: Pasiūlymas skirtas savivaldybių vidinės veiklos
organizavimui. Patvirtinimas nėra reikalingas.

31. 2014.04.23 Klausimas savivaldybėms:

Prašome nurodyti, kokios paslaugos apimtys dokumentų kopijų, nuorašų ir
išrašų parengimui, pagal dažniausiai pasitaikančias priežastis (Sodrai,
teismui, notarams, kt.).

Klaipėdos m.: Klaipėdos miesto savivaldybė
dažniausiai rengia kopijas, o ne pažymas dėl taip
susiklosčiusių santykių su Sodra.. išnagrinėta apie
4500 paklausimų, o pažymų parengta  1100. Bet
prie vieno paklausimo gali eiti kelios pažymos,
tikslesnės apskaitos neturiu, todėl matoma, kad
didžioji dalis paklausimų buvo atsakyti pateikiant
kopijas.
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Kauno m. (GB): didžioji dauguma kopijų Sodrai ir tik
nežymi dalis teismui, notarui ir kt.

Kauno m. (RMP): Vien Asmenų aptarnavimo
skyrius per metus gauna virš 1000 prašymų.

Ignalinos r.: Absoliuti dauguma SODRAI

Širvintų r.: Pažymos apie darbo užmokestį turbūt 99
proc. reikalingos SODRAI. Kiti dokumentai, ypač
susiję su nekilnojamojo turto grąžinimu,
privatizavimu ar pan. – dažniausiai reikalingi
teismams.

32. 2014.04.23 Klausimas savivaldybėms:

Ar būtų poreikis pareiškėjui nurodyti, kad elektroniniu būdu yra užsakoma
popierinė dokumento kopijos, nuorašo arba išrašo versija, nes nėra
pakankama elektroninė versija. Kokiomis aplinkybėmis būtų toks poreikis?

ATNAUJINTAS SIŪLYMAS: Įtraukiame galimybę pareiškėjui nurodyti, kad
reikalinga popierinė dokumento kopija. Pareiškėjui suteikiama galimybė
nurodyti, ar dokumento kopiją atsiims savivaldybėje, ar norima ją gauti
registruotu paštu, nurodant korespondencijos adresą.

Klaipėdos m.: taip būtų. Pavyzdžiui užsakoma
paslauga iš Rusijos e. būdu, tačiau pareiškėjui
reikalingi popieriniai dokumentai pateikti Rusijos
sodrai. Taip pat gali prireikti popierinių dokumentų
vertimui ir tvirtinimui pas notarus užsienyje, galbūt
teismams, jei jie nedirbs su e. dokumentais
nagrinėjant bylas

Kauno m. (GB): tokio poreikio nėra

Kauno m. (RMP): Reikėtų palikti galimybę
užsisakyti popierinį dokumentą, numatant
atsiėmimo būdą (atsiims pats ar išsiųsti).

Ignalinos r.: Šiuo metu teikiama popierinė versija,
nes nėra elektroninės versijos patirties

Širvintų r.: Jeigu tikrai reikalinga popierinė versija,
reikėtų nurodyti. Ko gero, teismams el. dokumentas
ne visada tinka.

33. 2014.04.23 Klausimas savivaldybėms:

Prašome nurodyti, ar šiuo metu pareiškėjas pasirenka, ką norėtų gauti:
kopiją, nuorašą arba išrašą. Ar toks pasirinkimas būtų reikalingas šiai

Klaipėdos m.: šiuo metu nenurodoma, ko nori
paklausėjas, kopijos, nuorašo, išrašo. Sprendžiame
pagal prašomo dokumento apimtį, bei jame
esančius duomenis. Jei apimtis didelė, arba jei ten
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sprendimo data Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras

elektroninei paslaugai?

ATNAUJINTAS SIŪLYMAS: Pagal savivaldybių pateiktą informaciją,
atsisakome siūlymo pareiškėjui leisti pasirinkti, ko pageidaujama – išrašo,
nuorašo ar kopijos. Sprendimas paliekamas savivaldybėms.

yra duomenų , kurių negalima viešinti, rengiamas
išrašas, jei ne – kopija. Kad kam reikėtų būtent
nuorašų, neteko matyti.

Kauno m. (GB): Šiuo metu pareiškėjui nėra suteikta
galimybė pasirinkti, ką norėtų gauti – kopiją,
nuorašą ar išrašą. Be to retas pareiškėjas žino, kuo
skiriasi kopija, nuorašas ar išrašas, taip pat ne
visais atvejais yra galimybė pateikti pvz. dokumento
kopiją, todėl toks pasirinkimas nėra reikalingas šiai
paslaugai ir turėtų būti palikta spręsti Savivaldybei

Kauno m. (RMP): Ką galima pateikti: kopiją,
nuorašą ar išrašą - dažniausiai sprendžia
paslaugos suteikėjas. Pareiškėjui gali būti per
sunku nustatyti, kurio varianto jam reikia. Toks
skirstymas paslaugos prašyme nėra būtinas.

Ignalinos r.: Dažniausiai piliečiai prašo ir gauna
dokumentų kopijas. Rengiant pažymas, pagal
reikalą naudojami išrašai, patikslinimui – patvirtintos
dokumentų kopijos.

Širvintų r.: Pareiškėjas retai žino, ko jam reikia
(išrašo, nuorašo ar kopijos). Kita vertus, nelabai gali
rinktis, nes jei prašomas dokumentas susijęs tik su
pareiškėju, gauna kopiją, jei dokumente yra
duomenų apie kitus asmenis, pvz., įsakymų
knygose tame pačiame puslapyje daug pavardžių
arba sprendimuose dėl nekilnojamo turto grąžinimo
– tiesiog sąrašai su įvairia informacija, darome tik
išrašą, kad nepažeisti kito asmens privatumo
(asmens duomenų apsauga), tad manau, kad tas
pasirinkimas nelabai reikalingas.


