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1. PASLAUGOS APIMTIS 
 
S.32. „Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas, išregistravimas, 
registracijos liudijimo dublikato išdavimas“, S.33. „Pranešimas apie žemės ūkio technikos 
pardavimą“, S.31 „Duomenų keitimas, nusipirkus jau registruotą Lietuvoje žemės ūkio techniką“ ir 
S.07. „Traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono išdavimas“ paslaugų 
grupę sudaro šios paslaugos: 

S.32.1. Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos 
įregistravimas; 

S.32.2. Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos 
registracijos duomenų keitimas: 

S.32.2.1. Pasikeitė traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos 
ar priekabos savininkas arba daiktinės teisės į traktorių, savaeigę žemės 
ūkio mašiną, savaeigę mašiną ar priekabą; 

S.32.2.2. Pasikeitė traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos 
ar priekabos savininko duomenys; 

S.32.2.3. Pasikeitė traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos 
ar priekabos techniniai arba eksploataciniai duomenys; 

S.32.2.4. Pasibaigė registracijos liudijimo galiojimo terminas; 
S.32.2.5. Prarastas valstybinis numerio ženklas. 

S.32.3. Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos 
išregistravimas; 

S.32.4. Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos 
registracijos liudijimo dublikato išdavimas 

S.33.1. Pranešimas apie traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar 
priekabos pardavimą; 

S.07.1. Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos 
techninės apžiūros talono išdavimas; 

S.07.2. Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos 
techninės apžiūros talono dublikato išdavimas. 

Pastaba: S.31 paslauga (Duomenų keitimas, nusipirkus jau registruotą Lietuvoje žemės ūkio 
techniką) pateikiama kaip S.32.2.1, kadangi tai yra vienas iš atvejų, kuomet vykdomas traktoriaus, 
savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos registracijos duomenų keitimas. 

Paslaugos teikiamos (paslaugą gali inicijuoti): 

1. Fiziniams Lietuvos asmenims; 
2. Fizinių asmenų įgaliotiems fiziniams asmenims; 
3. Juridiniams Lietuvos asmenims; 
4. Juridinių asmenų įgaliotiems fiziniams asmenims; 
5. Fiziniams užsienio asmenims, gyvenantiems Lietuvoje. 

S.32.1, S.32.2 ir S.32.4 paslaugų rezultatas yra: 

► Pranešimas apie parengtą registracijos liudijimą; 
► Pranešimas apie nesuteiktą paslaugą. 

S.32.3 paslaugos rezultatas yra:  

► Pranešimas apie sėkmingą išregistravimą. 

S.33.1 paslaugos rezultatas yra: 
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► Pranešimas apie pardavimo duomenų įtraukimą į Traktorių registrą. 

S.07.1 ir S.07.2 paslaugų rezultatas yra: 

► Pranešimas apie parengtą techninės apžiūros taloną; 
► Pranešimas apie nesuteiktą paslaugą. 

Į paslaugų grupės apimtį nėra įtraukiamas laikinųjų valstybinių numerių ženklų išdavimas, kadangi 
jiems yra numatyta atskira išdavimo tvarka, prašymas laikinųjų numerių išdavimui yra teikiamas 
laisva forma, išduodant laikinuosius numerius nėra išduodamas registracijos liudijimas ir kadangi 
laikinieji numeriai naudojami importui, eksportui bei pardavimui.  
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2. PROCESO SCHEMOS IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI 

2.1. S.32. „Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas, išregistravimas, 
registracijos liudijimo dublikato išdavimas“, S.33. „Pranešimas apie žemės ūkio technikos pardavimą“, S.31 

„Duomenų keitimas, nusipirkus jau registruotą Lietuvoje žemės ūkio techniką“ ir S.07. „Traktoriaus, 
savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono išdavimas“ procesas 

 

 
1 pav. S.32. „Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas, išregistravimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas“, S.33. 

„Pranešimas apie žemės ūkio technikos pardavimą“, S.31 „Duomenų keitimas, nusipirkus jau registruotą Lietuvoje žemės ūkio techniką“ ir S.07. „Traktoriaus, 
savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono išdavimas“ proceso schema
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1 lentelė. Proceso S.32. „Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas, išregistravimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas“, 
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„Traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono išdavimas“ 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 paslaugų grupę „Su žemės ūkio transporto priemonių 
registravimu ir technine apžiūra susijusios paslaugos“. 

2 - Prašymo 
pildymas 

S_REIK_2 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_3 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). 

S_REIK_4 Kiekviena savivaldybė turi turėti galimybę sudaryti techninės apžiūros grafiką, kuriame nurodomos visos galimos techninės 
apžiūros datos ir vietos, kuriose tomis datomis vykdomos techninės apžiūros. Šis grafikas turi būti pateikiamas kaip galimų 
reikšmių sąrašas, kuomet pareiškėjas turi nurodyti techninės apžiūros datą. 

S_REIK_5 Pareiškėjui pagal sudarytą grafiką pateikiamame techninės apžiūros datų ir vietų sąraše visuomet turi būti pateikiama 
reikšmė „Kita data“. Pareiškėjas turi turėti galimybę nurodyti, kad pageidaujama data yra ne grafike, nurodydamas „Kita 
data“. Tokiu atveju pareiškėjas turi būti informuojamas, kad savivaldybės specialistas su juo susisieks apžiūros datai 
suderinti. 

3 - 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). 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

4 – Ar 
reikalingas 
mokėjimas? 

S_REIK_7 Mokėjimas yra sudėtinė prašymo pateikimo dalis (procesas turi būti nukreipiamas į sub-procesą „Mokėjimas“) tuo atveju, 
kuomet pasirinktos paslaugos: 

► Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos įregistravimas; 

► Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos registracijos duomenų keitimas; 

► Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos techninės apžiūros talono išdavimas; 

► Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos registracijos liudijimo dublikato 
išdavimas; 

► Techninės apžiūros talono dublikato išdavimas. 

S_REIK_8 Mokėjimas nereikalingas (procesas neturi būti nukreipiamas į sub-procesą „Mokėjimas“), kuomet pasirinktos paslaugos: 

► Pranešimas apie traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos pardavimą; 

► Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos išregistravimas. 

5 – Mokėjimas S_REIK_9 Šiame sub-procese pareiškėjas arba jo nurodytas asmuo apmoka už paslaugą per VIISP sisteminę paslaugą (BP.02 
„Paslaugos apmokėjimas per VIISP“) arba pavedimu į VMI sąskaitą (vykdomas bendrasis procesas BP.03 „Tikrinimas dėl 
apmokėjimo). 

S_REIK_10 Mokėjimo sumą VIISP nustato ir nurodo pareiškėjui automatiškai, priklausomai nuo žemiau pateikiamų kriterijų. Nurodomos 
šiuo metu galiojančios rinkliavų sumos. Konkrečias sumas turi sukonfigūruoti diegėjas el. paslaugų diegimo metu pagal 
savivaldybių pateiktą aktualią informaciją. 

► Kuomet pasirinkta paslauga „Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos 
įregistravimas“ – nurodoma mokėtina suma 83 litai (48 litai už įregistravimą ir 35 litai už numerių išdavimą). 
Pastaba: Šios paslaugos atveju, jeigu atliekama techninė apžiūra (prašyme nurodytas duomuo „Siūloma techninės 
apžiūros data ir vieta“, mokėtina suma papildoma mokesčiu už techninę apžiūrą, pagal žemiau nurodytus 
apskaičiavimo atvejus. 

 

► Kuomet pasirinkta paslauga „Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos 
registracijos duomenų keitimas“ – nurodoma mokėtina suma 33 litai 

Pastaba: Šios paslaugos atveju, jeigu atliekama techninė apžiūra (prašyme nurodytas duomuo „Siūloma techninės 
apžiūros data ir vieta“, mokėtina suma papildoma mokesčiu už techninę apžiūrą, pagal žemiau nurodytus 
apskaičiavimo atvejus. 

 

► Kuomet pasirinkta paslauga „Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos 
registracijos duomenų keitimas“ ir pasirinktas paslaugos atvejis „Prarastas valstybinis numerio ženklas“ – 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

nurodoma mokėtina suma 68 litai (33 litai už tikslinimą ir 35 litai už numerių išdavimą). 

 

► Kuomet: 

► pasirinktas priemonės pavadinimas nėra „Traktoriaus priekaba“; 

► nurodyta siūloma techninės apžiūros data iš pateikto reikšmių sąrašo (atliekama techninė apžiūra pagal 
grafiką). 

nurodoma mokėtina suma 15 litų. 

 

► Kuomet: 

► pasirinktas priemonės pavadinimas yra „Traktoriaus priekaba“; 

► nurodyta siūloma techninės apžiūros data iš pateikto reikšmių sąrašo (atliekama techninė apžiūra pagal 
grafiką). 

nurodoma mokėtina suma 8 litai. 

 

► Kuomet nurodyta siūloma techninės apžiūros data „Kita“ (atliekama techninė apžiūra ne pagal grafiką) - nurodoma 
mokėtina suma 20 litų. 

 

► Kuomet pasirinkta paslauga „Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos 
registracijos liudijimo dublikato išdavimas“ – nurodoma mokėtina suma 15 litų. 

 

► Kuomet pasirinkta paslauga „Techninės apžiūros talono dublikato išdavimas“ - nurodoma mokėtina suma 5 litai. 

S_REIK_11 Pareiškėjui prašymo formoje nurodžius, kad vykdoma pirmoji vienetinės gamybos traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio 
mašinos ir priekabos techninė apžiūra (pažymėtas požymis prašymo formoje)  – turi būti nurodoma dvigubai didesnė 
mokėtina suma. 

6 – Pasibaigia 
apmokėjimo 
laikas 

S_REIK_12 Apmokėti pareiškėjas turi nustatytą dienų skaičių, skaičiuojant nuo mokėjimo užduoties sukūrimo. Apmokėjimo terminas 
yra konfigūruojamas parametras, kuris taikomas visoms savivaldybėms vienodai.  

S_REIK_13 Pasibaigus nustatytam laikotarpiui atlikti mokėjimą, paslaugos procesas yra nutraukiamas, o pareiškėjas ir institucijos 
specialistas nėra papildomai informuojami (priežastis – mokėjimas yra sudėtinė prašymo pateikimo dalis; kol mokėjimas 
nėra atliktas, prašymas nėra pateikiamas). 

8 – Sprendimo S_REIK_14 Šiame sub-procese savivaldybėje priimamas sprendimas.  
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

priėmimas 

9 – Koks 
sprendimas 
priimtas? 

S_REIK_15 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 sub-procesą „Prašymo tikslinimas“ (paslaugos būsena – 
„laukiama“). 

10 – Prašymo 
tikslinimas 

S_REIK_16 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. 

11 – Pasibaigia 
laikas 

S_REIK_17 Prašymo tikslinimui pareiškėjas turi nustatytą laiką, 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. 

12 - 
Informacijos 
perdavimas 
institucijai 

S_REIK_18 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 

2.3 - :BP.04 E. 
pristatymo dėžutės 
sukūrimas 

- Žr. reikalavimą „S_REIK_3“. 

2.4 – Pasirinkti 
paslaugą ir 
savivaldybę bei 
nurodyti kieno 
vardu teikiamas 
prašymas 

S_REIK_19 Šiame žingsnyje pareiškėjas nurodo informaciją, kuri reikalinga tolesniems sub-proceso žingsniams vykdyti: 

► Savivaldybę; 
► Paslaugą; 
► Požymį, ar prašymą teikia: 

► Fizinis asmuo už save; 
► Juridinio asmens vadovas. Reikia nurodyti JA kodą; 
► Įgaliotas asmuo atstovauti fiziniam asmeniui. Reikia nurodyti paslaugos gavėjo (FA) kodą; 
► Įgaliotas asmuo atstovauti juridiniam asmeniui. Reikia nurodyti paslaugos gavėjo (JA) kodą. 

► Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos registracijos numeris (išskyrus 
kuomet pasirinkta paslauga S.32.1 „Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar 
priekabos įregistravimas“). 

► Jei pareiškėjas nurodo, kad paslaugą apmokės kitas asmuo, nurodomas mokėtojo FA kodas arba JA kodas. 
 
Norėdamas tęsti procesą, pareiškėjas privalo: 

► Pasirinkti konkrečią savivaldybę; 
► Nurodyti paslaugos gavėją, jei pareiškėjas yra prisijungęs kaip FA ir yra nustatyta, kad atstovauja kitą asmenį; 
► Nurodyti traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos registracijos numeris 

(išskyrus S.32.1 paslaugos atveju); 
► Nurodyti paslaugos mokėtojo kodą (tais atvejais, kuomet pasirinkta mokama paslauga ir nurodyta, kad paslaugą 

apmokės ne pareiškėjas). 

S_REIK_20 Pareiškėjui pasirinkus S.32.1 paslaugą, jam turi būti suteikta galimybė taip pat pažymėti S.07.1 paslaugą. Pareiškėjui 
pasirinkus S.32.2.3 paslaugą, turi būti automatiškai pažymėta ir S.07.1 paslauga. Tokiais atvejais pareiškėjui pateikiami 
abiems paslaugoms priskirti prašymo formos laukai. 

2.5 – Išskyrimo 
žingsnis 

S_REIK_21 Duomenų iš GR užklausima tais atvejais, kai paraišką teikia fizinis asmuo, paslaugos gavėjas yra fizinis asmuo arba 
paslaugos mokėtojas yra fizinis asmuo. 

Duomenų iš JAR užklausima tais atvejais, kai paraišką teikia juridinis asmuo, paslaugos gavėjas yra juridinis asmuo 
arba paslaugos mokėtojas yra juridinis asmuo. 

Duomenų iš Traktorių registro užklausiama visais atvejais. 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

2.6 - Užklausti  

duomenų GR 

S_REIK_22 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.7 - Gauti 
duomenis  

iš GR 

S_REIK_23 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.8 - Užklausti  

duomenų JAR 

S_REIK_24 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.9 - Užklausti  

duomenų JAR 

S_REIK_25 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.10 - Užklausti 
duomenų Traktorių 
registre 

S_REIK_26 Duomenų sąsaja su Traktorių registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.11 - Gauti 
duomenis iš 
Traktorių registro 

S_REIK_27 Duomenų sąsaja su Traktorių registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

S_REIK_28 Tais atvejais, kuomet vykdoma S.32.2.1 paslauga, iš Traktorių registro gautas duomuo „Asmens, kuriam parduota 
(perduota) traktorius, savaeigė žemės ūkio mašina, savaeigė mašina ar priekaba, asmens kodas“ turi būti palyginamas 
su pareiškėjo arba paslaugos gavėjo asmens kodu. Jei asmens kodai nesutampa, pareiškėjas turi būti informuojamas, 
kad nėra gautas pranešimas apie nurodytos žemės ūkio transporto priemonės pardavimą pareiškėjui arba paslaugos 
gavėjui ir pareiškėjui neturi būti leidžiama pateikti prašymo. 

2.13 – 
Automatiškai 
užpildyti prašymo 
laukus 

S_REIK_29 Prašymas automatiškai užpildomas: 

► autentifikacijos metu gautais duomenimis (prisijungimo prie www.epaslaugos.lt portalo metu gautais asmens 
duomenimis); 

► iš GR gautais duomenimis; 

► iš JAR gautais duomenimis; 

► iš Traktorių registro gautais duomenimis; 

► VIISP tvarkomais duomenimis. 

http://www.epaslaugos.lt/
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Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

2.14 – Pildyti ir 
patvirtinti prašymą 

S_REIK_30 Prašymo formos struktūra ir reikalavimai jai plačiau aprašomi skyriuje 4 „PRAŠYMO FORMOS STRUKTŪRA IR 
REIKALAVIMAI“. 

S_REIK_31 Pareiškėjui pateikus prašymą, jam turi būti pateikiama informacija apie dokumentų originalus, kuriuos reikia pateikti SI 
specialistui. Pareiškėjui turi būti nurodomi šie dokumentai: 

► Ankstesnę registraciją patvirtinantis dokumentas, kai registruojamas naudotas traktorius, savaeigė mašina ar 
priekaba; 

► Dokumentai, patvirtinantys nuosavybės faktą; 

► Techninius duomenis ir techninę atitiktį patvirtinantys dokumentai; 

► Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas. 

Pastaba: Pareiškėjo neturi būti prašoma pateikti šių dokumentų skanuotų kopijų. 

2.16 – :BP.01 
Elektroninis 
pasirašymas 

S_REIK_32 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).  
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2.3. Mokėjimo sub-procesas 

   
6 pav. Mokėjimo sub-proceso schema  
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6 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Mokėjimas" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

5.3 – Išsiųsti 
apmokėjimą 
vykdančiam 
asmeniui 

S_REIK_33 Pareiškėjui nurodžius, jog paslaugą apmokės kitas mokėtojas, nurodytam asmeniui yra elektroniniu paštu išsiunčiama 
informacija apie reikalingą apmokėjimą ir sukuriama užduotis VIISP. 

5.4 - :BP.02 
Paslaugos 
apmokėjimas per 
VIISP 

S_REIK_34 VIISP automatiškai inicijuoja „BP.02 Paslaugos apmokėjimas per VIISP“. Šiame procese pareiškėjas arba kitas 
apmokėjimą vykdantis asmuo apmoka už paslaugą per VIISP sisteminę paslaugą. 

5.5 - : BP.03. 
Tikrinimas dėl 
apmokėjimo 

S_REIK_35 VIISP automatiškai inicijuoja „BP.03 Tikrinimas dėl apmokėjimo“. Šiame procese VIISP tikrina, ar pareiškėjo atliktas 
mokėjimas gautas į VMI (pagal iš VMI periodiškai gaunamą informaciją apie gautus apmokėjimus pagal pareiškėjo 
kodą, įmokos kodą, sumą). 

5.7 - BP.07 
Informacija dėl 
apmokėjimo 
institucijai 

S_REIK_36 VIISP automatiškai inicijuoja „BP.07 Informacija dėl apmokėjimo institucijai“. Šiame procese VIISP suformuoja 
informacijos apie paslaugos apmokėjimą rinkinį ir jį išsiunčia į institucijos DVS. 
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2.4. 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 

8.2 – Ar gautas 
prašymas / 
patikslinti 
duomenys? 

S_REIK_37 Tais atvejais, kuomet procesas inicijuotas iš sub-procesų „Prašymo pildymas“ arba „Prašymo tikslinimas“, toliau turi būti 
vykdomas 8.3 žingsnis. Visais kitais atvejais toliau turi būti vykdomas 8.8 žingsnis. 

8.3 – Perduoti 
prašymą į 
institucijos DVS 

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

8.4 – Laukimo 
žingsnis 

S_REIK_39 Šio žingsnio metu VIISP yra laukiama, kol iš DVS bus gaunamas vienas iš šių pranešimų: 

► Informacija apie įvykį, pagal kurį nustatoma tarpinė paslaugos teikimo būsena; 

► Informacija apie specialisto priimtą sprendimą. 

Prieš specialistui priimant sprendimą, gali būti vykdoma žemės ūkio transporto priemonės apžiūra. 

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

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

8.6 - Informuoti 
pareiškėją apie 
tarpinę paslaugos 
teikimo būseną 

S_REIK_41 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“. 

8.7 - Vykdoma 
žemės ūkio 
transporto 
priemonės apžiūra 

- Šis žingsnis atliekamas ne sistemos priemonėmis ir yra pateikiamas schemoje aiškumo sumetimais. 

8.8 – Gauti 
sprendimą iš 
institucijos DVS 

S_REIK_42 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

8.9 – Informuoti 
pareiškėją apie 
priimtą sprendimą: 

S_REIK_43 VIISP automatiškai suformuoja ir perduoda informaciją pareiškėjui. Priklausomai nuo SI priimto sprendimo, VIISP: 

► Informuoja pareiškėją apie reikalingą patikslinimą (reikalingus patikslinti prašymo laukus ir (arba) dokumentus, 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

Teigiamas 
sprendimas / 
Neigiamas 
sprendimas / 
Reikalingas 
patikslinimas 

kuriuos reikia pateikti); 

► Informuoja pareiškėją apie neigiamą sprendimą (atmestą prašymą); 

► Informuoja pareiškėją apie teigiamą sprendimą (padarytą įrašą Traktorių registre / atnaujintus duomenis 
Traktorių registre / išduodamą registracijos liudijimą, techninės apžiūros taloną arba jų dublikatus).  

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

- Žr. reikalavimą „S_REIK_3“. 
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2.5. 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 

10.2 –Automatiškai 
užpildyti prašymo 
laukus 

- Pastaba: Sub-proceso „Prašymo tikslinimas“ žingsniams taikomi bendrieji funkciniai reikalavimai. 

10.3 – Patikslinti ir 
patvirtinti duomenis 

- 

10.5 - : BP.01 
Elektroninis 
pasirašymas 

- 
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2.6. 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 

12.2 – 
Suformuojamas 
duomenų rinkinys 

S_REIK_44 VIISP turi automatiškai suformuoti informacinį pranešimą apie laiku nepatikslintą prašymą perdavimui į SI DVS. 

12.3 – Informaciją 
perduoti į 
institucijos DVS 

S_REIK_45 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.  2.6 – Užklausti duomenų GR Perduodama į GR ► Pareiškėjo asmens kodas; 

► Paslaugos gavėjo asmens kodas 

Paslaugos gavėjo asmens kodas 
perduodamas tik tais atvejais, kuomet 
pareiškėjas yra FA, kuris teikia 
prašymą kito FA vardu. 

2.  2.7 – Gauti duomenis iš GR Gaunama iš GR ► Pareiškėjo gimimo data 

► Pareiškėjo vardas; 

► Pareiškėjo pavardė; 

► Paslaugos gavėjo gimimo data 

► Paslaugos gavėjo vardas; 

► Paslaugos gavėjo pavardė. 

Paslaugos gavėjo vardas ir pavardė 
gaunami tik tais atvejais, kuomet 
pareiškėjas yra FA, kuris teikia 
prašymą kito FA vardu. 

3.  2.8 – Užklausti duomenų JAR Perduodama į JAR ► Pareiškėjo (juridinio asmens) kodas 

► Paslaugos gavėjo (juridinio asmens) 
kodas 

► Mokėtojo (juridinio asmens) kodas 

Pareiškėjo (juridinio asmens) kodas 
yra perduodamas tik tais atvejais, 
kuomet prašymą teikia JA. 

 

Paslaugos gavėjo (juridinio asmens) 
kodas perduodamas tais atvejais, 
kuomet prašymą teikia juridinio 
asmens vadovas arba įgaliotas 
asmuo. 

 

Mokėtojo (juridinio asmens) kodas 
perduodamas tais atvejais, kuomet 
nurodyta, kad už paslaugą mokės JA, 
kuris yra ne pareiškėjas. 

4.  2.9 – Gauti duomenis iš JAR Gaunama iš JAR ► Pareiškėjo (juridinio asmens) 
pavadinimas; 

► Pareiškėjo (juridinio asmens) 
buveinė (adresas). 

 

Pareiškėjo (juridinio asmens) 
duomenys gaunami tais atvejais, 
kuomet prašymą teikia JA. 

 

Paslaugos gavėjo (juridinio asmens) 
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

► Paslaugos gavėjo (juridinio asmens) 
pavadinimas 

► Paslaugos gavėjo (juridinio asmens) 
buveinė (adresas); 

► Pareiškėjo (juridinio asmens) vadovo 
vardas ir pavardė. 

 

► Mokėtojo (juridinio asmens) 
pavadinimas. 

duomenys gaunami tais atvejais, 
kuomet prašymą teikia juridinio 
asmens vadovas arba įgaliotas 
asmuo. 

 

Duomuo „Paslaugos gavėjo (juridinio 
asmens) vadovo vardas ir pavardė“ 
gaunamas tik tais atvejais, kai 
prašymą teikia juridinio asmens 
vadovas. 

 

Mokėtojo pavadinimas gaunamas tik 
tais atvejais, kuomet nurodyta, kad už 
paslaugą mokės JA, kuris yra ne 
pareiškėjas. 

5.  2.10 - Užklausti duomenų 
Traktorių registre 

Perduodama į Traktorių registrą ► Valstybinis numeris Užklausa yra siunčiama visoms 
paslaugoms, išskyrus tuo atveju, 
kuomet pasirinkta paslauga 
“Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio 
mašinos, savaeigės mašinos ar 
priekabos įregistravimas”, kadangi 
tokiu atveju Traktorių registre 
duomenų nebus. 

6.  2.11 - Gauti duomenis iš 
Traktorių registro 

Gaunama iš Traktorių registro ► Savininko asmens kodas, vardas ir 
pavardė 

► Naudotojo asmens kodas, vardas ir 
pavardė 

 

Duomenys apie savininką ir naudotoją 
yra gaunami visoms paslaugoms, 
išskyrus tuo atveju, kuomet pasirinkta 
paslauga “Traktoriaus, savaeigės 
žemės ūkio mašinos, savaeigės 
mašinos ar priekabos įregistravimas”, 
kadangi tokiu atveju Traktorių registre 
duomenų nebus. 

7.  2.11 - Gauti duomenis iš 
Traktorių registro 

Gaunama iš Traktorių registro ► Asmens, kuriam parduota (perduota) 
traktorius, savaeigė žemės ūkio 
mašina, savaeigė mašina ar 

Duomuo „Asmens, kuriam parduota 
(perduota) traktorius, savaeigė žemės 
ūkio mašina, savaeigė mašina ar 
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

priekaba, asmens kodas priekaba, asmens kodas“ gaunami tais 
atvejais, kuomet pasirinkta paslauga 
“Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio 
mašinos, savaeigės mašinos ar 
priekabos registracijos duomenų 
keitimas”  

ir nurodyta duomenų keitimo priežastis 
“Pasikeitė traktoriaus, savaeigės 
žemės ūkio mašinos, savaeigės 
mašinos ar priekabos savininkas arba 
daiktinės teisės į traktorių, savaeigę 
žemės ūkio mašiną, savaeigę mašiną 
ar priekabą”. 

8.  2.11 - Gauti duomenis iš 
Traktorių registro 

Gaunama iš Traktorių registro Duomenys apie transporto priemonę: 

► Pavadinimas 

► Modelis (gamintojo užregistruotas 
prekės ženklas), markė 

► Tipas 

► Tapatumo numeris 

► Kategorija 

► Didžiausia gamintojo nurodyta 
masė, kg 

► Variklio galia, kW 

► Gamybos metai / pirmoji registracija 

Iš Traktorių registro gaunami 
duomenys apie transporto priemonę 
tik tais atvejais, kuomet pasirinkta 
paslauga „Traktoriaus, savaeigės 
žemės ūkio mašinos, savaeigės 
mašinos ar priekabos registracijos 
duomenų keitimas” ir nurodyta 
priežastis „Pasikeitė traktoriaus, 
savaeigės žemės ūkio mašinos, 
savaeigės mašinos ar priekabos 
techniniai arba eksploataciniai 
duomenys“ ir kuomet pareiškėjas yra 
transporto priemonės savininkas arba 
naudotojas. 

9.  8.2 – Perduoti prašymą į 
institucijos DVS 

Perduodama į SI DVS ► Prašymo dokumentas; 

► Iš GR gauti duomenys; 

► Iš JAR gauti duomenys; 

► Iš Traktorių registro gauti duomenys; 

► Prie prašymo pridėti dokumentai. 

 

10.  8.4 - Gauti informaciją apie 
įvykį, pagal kurį nustatoma 

Gaunama iš SI DVS ► Prašymo registracijos numeris.  
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

tarpinė paslaugos teikimo 
būsena „Užregistruota“ 

11.  8.4 - 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. 

12.  8.8 – Gauti sprendimą iš 
institucijos DVS 

Gaunama iš SI DVS Sprendimas, gaunamas iš SI DVS: 

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

► Neigiamas sprendimas; 

► Teigiamas sprendimas. 

 

13.  12.3 – 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 
 

Šios paslaugos teikimo metu nėra poreikio gauti duomenų paketus. 
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5. TEISĖS AKTAI 
 

Nr. Teisės aktas Savivaldybė, kuriai taikoma 

1.  LRV 2006 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 247 "Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų 
ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo" 

Visos 

2.  Lietuvos žemės ūkio ministro įsakymas 2006-10-02 Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir 
jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“. 

Visos 

3.  Žemės ūkio ministro įsakymas 2002-05-30 Nr. 207 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų 
techninės apžiūros tvarka“. bei šio įsakymo pakeitimai 2005-10-12 Nr. 3D-481; 2009-03-25 Nr. 3D-196. 

Visos 

4.  Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas 2000-12-15 Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios 
rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“, bei šio nutarimo pakeitimai: 2003-06-25 Nr. 816; 
2006-06-27 Nr. 632; 2006-11-31 Nr. 1091. 

Visos 

5.  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 3D-685 „Dėl Žemės ir miškų 
ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 4-84). 

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: 

• Fizinis asmuo už save 

• Juridinio asmens vadovas 
► Juridinio asmens kodas 

• Įgaliotas asmuo atstovauti 
fiziniam asmeniui: 
► Fizinio asmens 

(paslaugos gavėjo) 
kodas 

• Įgaliotas asmuo atstovauti 
juridiniam asmeniui: 
► Juridinio asmens 

(paslaugos gavėjo) 
kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo ir 
Rankinis 
įvedimas. 

 

Privalomas Nerodomas, jei 
prašymas 
pildomas JA 

Kai pareiškėjas (fizinis 
asmuo) prašymą teikia už 
save, pareiškėjo asmens 
kodas gaunamas 
prisijungimo prie VIISP 
metu.  

Galima pasirinkti vieną 
reikšmę. 

Pareiškėjo (fizinio 
asmens) duomenys 

Gimimo data Gaunama iš 
GR 

Automatinis Privalomas   
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

 

Taisyklė duomenų 
grupei: 

Matomi, kai 
prašymą pildo FA. 

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 
paskyros 

Automatinis Privalomas Galima koreguoti  

Paslaugos gavėjo 
(fizinio asmens) 
duomenys 

 

Taisyklė duomenų 
grupei: 

Matomi, kai 
prašymą pildo 
asmuo, įgaliotas 
kito FA. 

Gimimo data Nurodo 
pareiškėjas / 
Gaunama iš 
GR 

Rankinis 
įvedimas / 
Automatinis 

Privalomas  Pastaba. Jei pareiškėjas 
yra įgaliotas paslaugos 
gavėjo naudojant VIISP 
įgaliojimų komponentę

1
, 

šie laukai turi būti 
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  

Pareiškėjo (juridinio Juridinio asmens kodas Užpildoma Automatiškai Privalomas   

                                                   
1 Numatoma, kad  VIISP įgaliojimų komponentė bus realizuota projekto „Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo (sąveikumo) sistemos saugos ir funkcionalumų 

plėtra“ apimtyje iki 2014 m. pabaigos. 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

asmens) duomenys 

 

Taisyklė duomenų 
grupei: 

Matomi, kai 
prašymą pildo JA. 

duomenimis, 
gautais 
prisijungimo 
metu 

Juridinio asmens pavadinimas Gaunama iš 
JAR 

Automatiškai Privalomas   

El. pašto adresas Užpildoma 
duomenimis 
iš naudotojo 
VIISP 
paskyros 

Automatiškai Privalomas Nerodoma, jei 
prašymą teikia 
FA už juridinį 
asmenį 

 

Telefono nr. Užpildoma 
duomenimis 
iš naudotojo 
VIISP 
paskyros 

Automatiškai Privalomas Nerodoma, jei 
prašymą teikia 
FA už juridinį 
asmenį 

 

Paslaugos gavėjo 
(juridinio asmens) 
duomenys 

 

Taisyklė duomenų 
grupei: 

Matomi, kai 
prašymą pildo JA 
vadovas arba JA 
įgaliotas asmuo. 

Juridinio asmens kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Juridinio asmens pavadinimas Gaunama iš 
JAR 

Automatiškai Privalomas   

El. pašto adresas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Nerodoma, jei 
prašymą teikia 
FA už juridinį 
asmenį 

 

Telefono nr. Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Nerodoma, jei 
prašymą teikia 
FA už juridinį 
asmenį 

 

 Pasirinkite paslaugą: Nurodo Pasirenkama 
reikšmė iš 

Privalomas  Galima pasirinkti vieną 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Traktoriaus, savaeigės žemės 
ūkio mašinos, savaeigės 
mašinos ar priekabos:  

► Įregistravimas; 

► Registracijos duomenų 
keitimas; 

► Išregistravimas; 

► Registracijos liudijimo 
dublikato išdavimas; 

► Pranešimas apie pardavimą; 

► Techninės apžiūros 
atlikimas; 

► Techninės apžiūros talono 
dublikato išdavimas. 

pareiškėjas pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

reikšmę. 

Kontekstinė pagalba: 
„Įregistravimo bei 
duomenų keitimo atveju 
galėsite užsakyti techninę 
apžiūrą – papildomai šios 
paslaugos žymėti 
nereikia“. 

Pareiškėjui pasirinkus 
paslaugą „Registracijos 
duomenų keitimas“, 
pareiškėjui iškart turi būti 
pateikiamas duomenų 
laukas „Duomenų 
tikslinimo priežastis“, 
aprašytas žemiau. 

Paslaugą 
apmokančio 
asmens duomenys 

 

Taisyklė: Rodoma 
tik tais atvejais, 
kuomet 
savivaldybėje 
paslauga yra 
mokama (Žr. 
reikalavimą 
„S_REIK_7“) 

Ar už paslaugą mokės 
pareiškėjas? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Galimybė 
pažymėti 
požymį 

Neprivalomas   

Mokėtojo tipas: 

► Fizinis asmuo 

► Juridinis asmuo 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas Rodoma tik tais 
atvejais, kuomet 
pažymėta, kad 
paslaugą 
apmokės kitas 
asmuo 

 

Mokėtojo (fizinio asmens) kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Rodoma tik tais 
atvejais, kai 
pasirinktas 
mokėtojo tipas 
“fizinis asmuo” 

 

Mokėtojo (juridinio asmens) 
kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Rodoma tik tais 
atvejais, kai 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Mokėtojo (juridinio asmens) 
pavadinimas 

Gaunama iš 
JAR 

Automatiškai  Privalomas 
pasirinktas 
mokėtojo tipas 
“juridinis asmuo” 

 

Mokėtojo el. pašto adresas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Specifiniai laukai (S.32.1 paslauga – Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos įregistravimas) 

Traktoriaus, 
savaeigės žemės 
ūkio mašinos, 
savaeigės mašinos 
ar priekabos 
duomenys 

Traktoriaus, savaeigės žemės 
ūkio mašinos, savaeigės 
mašinos ar priekabos 
registracija: 

► Registruojama pirmą 
kartą; 

► Buvo registruota 
užsienyje. 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas  Kontekstinė pagalba: 
„Reikšmę „Registruojama 
pirmą kartą“ pasirinkite tais 
atvejais, kuomet žemės 
ūkio transporto priemonė 
yra naujos gamybos ir 
nebuvo registruota 
Lietuvoje ir užsienyje“ 

Transporto priemonės 
pavadinimas: 

► Ratinis traktorius; 

► Vikšrinis traktorius; 

► Traktoriaus priekaba; 

► Javų kombainas; 

► Kita 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas  Iš Traktorių registro gauti 
duomenys rodomi prašymo 
formoje tik tais atvejais, 
kuomet pareiškėjas yra 
nustatytas kaip traktoriaus, 
savaeigės žemės ūkio 
mašinos, savaeigės 
mašinos ar priekabos 
savininkas arba 
naudotojas. 

Duomenų lauko 
„Transporto priemonės 
pavadinimas“ reikšmių 
sąrašą diegėjas turi 
parengti pagal Traktorių 
registre naudojamą 
klasifikatorių. 

Modelis (gamintojo 
užregistruotas prekės ženklas), 
markė 

Nurodo 
pareiškėjas  

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  

Tipas Nurodo 
pareiškėjas  

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

Neprivalomas  
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Komercinis pavadinimas Nurodo 
pareiškėjas  

Rankinis 
įvedimas 

Neprivalomas  

Tapatumo numeris Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  

Kategorija Nurodo 
pareiškėjas  

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

Neprivalomas  

Didžiausia gamintojo nurodyta 
masė, kg 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  

Variklio galia, kW Nurodo 
pareiškėjas  

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  

Pagaminimo metai arba 
pirmosios registracijos data 

Nurodo 
pareiškėjas  

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

Neprivalomas  

Specifiniai laukai (S.32.2 – S.32.4, S.33.1, S.07.1, S.07.2 paslaugos) 

 Valstybinis numeris Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Specifiniai laukai (S.32.2 paslauga – Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos registracijos duomenų keitimas) 

 Duomenų tikslinimo priežastis: 

► Pasikeitė traktoriaus, 
savaeigės žemės ūkio 
mašinos, savaeigės mašinos 
ar priekabos savininkas arba 
daiktinės teisės į traktorių, 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas  Prie priežasčių pateikiama 
kontekstinė pagalba 
(atitinkamai kiekvienai 
reikšmei): 

► „Šią priežastį 
pasirinkite tais atvejais, 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

savaeigę žemės ūkio mašiną, 
savaeigę mašiną ar priekabą; 

► Pasikeitė traktoriaus, 
savaeigės žemės ūkio 
mašinos, savaeigės mašinos 
ar priekabos savininko 
duomenys; 

► Pasikeitė traktoriaus, 
savaeigės žemės ūkio 
mašinos, savaeigės mašinos 
ar priekabos techniniai arba 
eksploataciniai duomenys; 

► Pasibaigė registracijos 
liudijimo galiojimo terminas; 

► Prarastas registracijos 
liudijimas ir (arba) valstybinis 
numerio ženklas. 

kuomet žemės ūkio 
transporto priemonė 
paslaugos gavėjui buvo 
parduota, perduota 
arba jo paveldėta – 
tokiu atveju 
savivaldybės 
specialistui bus 
pateiktas prašymas 
perregistruoti žemės 
ūkio transporto 
priemonę asmeniui, 
kurio vardu teikiamas 
prašymas“. 

► „Pasirinkus šią 
priežastį, savivaldybės 
specialistui bus 
pateikiamas prašymas 
atnaujinti savininko 
duomenis pagal 
prašymo formoje 
pateikiamus duomenis 
apie asmenį, kurio 
vardu teikiamas 
prašymas“. 

► (kontekstinė pagalba 
nereikalinga) 

► „Pasirinkus šia 
priežastį, savivaldybės 
specialistui bus 
automatiškai 
pateikiamas prašymas 
pratęsti registracijos 
liudijimo galiojimo 
terminą“. 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

► „Pasirinkus šia 
priežastį, savivaldybės 
specialistui bus 
automatiškai 
pateikiamas prašymas 
išduoti naują 
registracijos liudijimą ir 
(arba) valstybinį 
numerio ženklą“. 

Traktoriaus, 
savaeigės žemės 
ūkio mašinos, 
savaeigės mašinos 
ar priekabos 
duomenys 

 

Rodoma, kuomet 
pasirinkta priežastis 
„Pasikeitė 
traktoriaus, 
savaeigės žemės 
ūkio mašinos, 
savaeigės mašinos 
ar priekabos 
techniniai arba 
eksploataciniai 
duomenys“ 

Transporto priemonės 
pavadinimas: 

► Ratinis traktorius; 

► Vikšrinis traktorius; 

► Traktoriaus priekaba; 

► Javų kombainas; 

► Kita 

Nurodo 
pareiškėjas / 
Gaunama iš 
Traktorių 
registro  

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo / 
Automatiškai 

Privalomas  Iš Traktorių registro gauti 
duomenys rodomi prašymo 
formoje tik tais atvejais, 
kuomet pareiškėjas yra 
nustatytas kaip traktoriaus, 
savaeigės žemės ūkio 
mašinos, savaeigės 
mašinos ar priekabos 
savininkas arba 
naudotojas. 

Duomenų lauko 
„Transporto priemonės 
pavadinimas“ reikšmių 
sąrašą diegėjas turi 
parengti pagal Traktorių 
registre naudojamą 
klasifikatorių. 

Modelis (gamintojo 
užregistruotas prekės ženklas), 
markė 

Nurodo 
pareiškėjas / 
Gaunama iš 
Traktorių 
registro  

Rankinis 
įvedimas / 
Automatiškai 

Privalomas  

Tipas Nurodo 
pareiškėjas / 
Gaunama iš 
Traktorių 
registro  

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo / 
Automatiškai 

Neprivalomas  

Komercinis pavadinimas Nurodo 
pareiškėjas / 
Gaunama iš 
Traktorių 

Rankinis 
įvedimas / 
Automatiškai 

Privalomas  



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

38 psl. iš 46 S.32. „Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas, išregistravimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas“, 
S.33. „Pranešimas apie žemės ūkio technikos pardavimą“, S.31 „Duomenų keitimas, nusipirkus jau registruotą Lietuvoje žemės ūkio 

techniką“ ir S.07. „Traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono išdavimas“ 

 

Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

registro  

Tapatumo numeris Nurodo 
pareiškėjas / 
Gaunama iš 
Traktorių 
registro  

Rankinis 
įvedimas / 
Automatiškai 

Neprivalomas  

Kategorija Nurodo 
pareiškėjas / 
Gaunama iš 
Traktorių 
registro  

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo / 
Automatiškai 

Neprivalomas  

Didžiausia gamintojo nurodyta 
masė, kg 

Nurodo 
pareiškėjas / 
Gaunama iš 
Traktorių 
registro  

Rankinis 
įvedimas / 
Automatiškai 

Privalomas  

Variklio galia, kW Nurodo 
pareiškėjas / 
Gaunama iš 
Traktorių 
registro  

Rankinis 
įvedimas / 
Automatiškai 

Privalomas  

Specifiniai laukai (S.33.1 paslauga – Pranešimas apie traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos pardavimą) 

Asmens, kuriam 
parduota (perduota) 
traktorius, savaeigė 
žemės ūkio mašina, 
savaeigė mašina ar 
priekaba, duomenys 

Žemės ūkio transporto priemonė 
parduota (perduota): 

► Fiziniam asmeniui; 

► Juridiniam asmeniui. 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas   

Fizinio asmens kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Rodoma tuo 
atveju, kuomet 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Vardas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas 
nurodyta, kad 
traktorius, 
savaeigė žemės 
ūkio mašina, 
savaeigė mašina 
ar priekaba 
parduota 
(perduota) 
fiziniam 
asmeniui. 

 

Pavardė Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  

Juridinio asmens kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas Rodoma tuo 
atveju, kuomet 
nurodyta, kad 
traktorius, 
savaeigė žemės 
ūkio mašina, 
savaeigė mašina 
ar priekaba 
parduota 
(perduota) 
juridiniam 
asmeniui. 

 

Juridinio asmens pavadinimas Gaunama iš 
JAR 

Automatiškai Privalomas  

Juridinio asmens adresas Gaunama iš 
JAR 

Automatiškai Privalomas  

Specifiniai laukai (S.07.1 paslauga – Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos techninės apžiūros talono 
išdavimas) 

Techninės apžiūros 
duomenys. 

Siūloma techninės apžiūros data 
ir vieta 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas  Pareiškėjas turi turėti 
galimybę nurodyti, kad 
pageidaujama data yra ne 
grafike, nurodydamas „Kita 
data“. 

Vykdoma pirmoji vienetinės 
gamybos traktoriaus, savaeigės 
žemės ūkio mašinos, savaeigės 
mašinos ar priekabos techninė 

Nurodo 
pareiškėjas 

Požymis Neprivalomas Rodoma, kuomet 
pasirinkta S.32.1 
paslauga 

Kontekstinė pagalba: 
„Pažymėkite šį požymį, jei 
registruojama žemės ūkio 
transporto priemonė yra 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

apžiūra vienetinės gamybos“. 

Specifiniai laukai - visoms paslaugoms 

Papildomi duomenų 
laukai 

Papildoma informacija Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas arba 
prisegamas 
dokumentas 

Neprivalomas  Kontekstinė pagalba: 
„Prašome šiame pateikti 
papildomus duomenis arba 
prisegti dokumentus, 
kuriems prašymo formoje 
nebuvo suteiktas laukas. 
Dokumentų, kurių 
originalus reikalinga 
pateikti savivaldybės 
specialistui, čia pridėti 
nereikalinga“. 

Įgaliojimas teikti prašymą Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Privalomas Nematomas, jei 
prašymą teikia 
FA arba JA už 
save arba FA yra 
JA vadovas. 
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7. TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO BŪSENOS 
 

Pastaba. Galutinis sprendimas dėl tarpinių paslaugos būsenų perdavimo iš SI DVS į VIISP bus priimtas įvertinus savivaldybių technologinius išteklius ir 
apibrėžus reikalavimus duomenų mainų tarp SI DVS ir VIISP funkcionalumui. Sprendimas bus priimtas iki diegimo paslaugų pirkimo pradžios. 

 

Nr. 
Paslaugos teikimo 
būsena 

Tarpinės paslaugos teikimo būsenos sąlyga 
Sprendimas, ar perduoti pareiškėjui

2
 

1.  Užregistruota Prašymas užregistruotas SI DVS Patvirtinta 

2.  Nagrinėjama: 

 [Specialisto (-ės) 
vardas, pavardė] 

 [Pareigos] 

 [Skyrius] 

Prašymas priskirtas specialistui (-ei) Patvirtinta 

                                                   
2 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.  2014.03.05 
Analizuota galimybė atsisakyti popierinio paslaugos rezultato. Tačiau, pagal 
Kelių eismo taisykles, vairuojant traktorių būtina su savimi turėti registracijos 
liudijimą, todėl šio siūlymo atsisakyta. 

- 

2.  2014.03.05 
Siūlome analizuoti galimybę gauti duomenis iš Ieškomų transporto 
priemonių registro, taip gaunant informaciją, ar traktorius, savaeigė žemės 
ūkio mašina, savaeigė mašina ar priekaba yra ieškoma policijos. 
 
Žr. Taisyklių 27 punktą: 
„Jeigu nustatoma, kad traktoriui registruoti pateikti dokumentai ar traktoriaus 
tapatumo numeris turi klastojimo žymių, traktorius arba jo savininkas (fizinis 
asmuo) yra ieškomi policijos, traktorius neregistruojamas, savivaldybės 
administracija informuoja policiją“ 

Kauno m.: Policija žymi Traktorių registre 

Ignalinos r.: Praktikoje nepasitaikė 

Širvintų r.: Policija žymi Traktorių registre 

 

Sprendimas: šiuos duomenis savivaldybės 
specialistas tikrins Traktorių registre. 

3.  2014.03.05 Siūlome prašymo formą papildyti duomenų grupe „Asmens, kuriam parduota 
(perduota) traktorius, savaeigė žemės ūkio mašina, savaeigė mašina ar 
priekaba, duomenys“. Tokiu atveju, šios paslaugos apimtyje dabartinis 
traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos 
savininkas galės naudoti prašymo formą pranešimui apie parduotą 
(perduotą) traktorių, savaeigę žemės ūkio mašiną, savaeigę mašiną ar 
priekabą. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.07 skambučio metu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.18 skambučio metu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.12 skambučio metu 

4.  2014.03.05 Prašome savivaldybių patvirtinti, kad prarasto registracijos liudijimo atveju 
turėtų būti vykdoma paslauga „Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, 
savaeigės mašinos ar priekabos registracijos liudijimo dublikato išdavimas“, 
o ne „Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar 
priekabos registracijos duomenų keitimas“. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.07 skambučio metu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.18 skambučio metu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.12 skambučio metu 

5.  2014.03.05 Prašome savivaldybių nurodyti, kaip vadinamas pranešimas / raštas / 
pažyma, kuomet nėra suteikiama paslauga. 

Kauno m.: Pranešimas 
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Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo 
data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

Ignalinos r.: Pranešimas 

Širvintų r.: Praktikoje nepasitaikė. 

6.  2014.03.05 Prašome savivaldybių patvirtinti, kad keičiant pamestą arba susidėvėjusį 
valstybinio numerio ženklą taip pat teikiamas prašymas registro duomenų 
keitimui. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.07 skambučio metu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.18 skambučio metu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.12 skambučio metu 

7.  2014.03.05 Prašome savivaldybių patvirtinti, kad per nustatytą terminą neatlikus su 
prašymu vykdomo mokėjimo, prašymas nėra pateikiamas ir paslauga yra 
automatiškai nutraukiama. Mokėjimo sumą VIISP nustatys automatiškai. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.07 skambučio metu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.18 skambučio metu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.12 skambučio metu 

8.  2014.03.05 Prašome savivaldybių patvirtinti, kad suėjus prašymo patikslinimo terminui, 
paslauga nėra automatiškai nutraukiama, o vietoje to yra informuojamas 
savivaldybės specialistas, kuris priima sprendimą dėl tolimesnių veiksmų. 
Svarbu atkreipti dėmesį, kad paslauga jau būtų apmokėta. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.07 skambučio metu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.18 skambučio metu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.12 skambučio metu 

9.  2014.03.10 Prašome savivaldybių patvirtinti, kad mokėjimo kriterijai aiškiai apibrėžti ir 
sumos nedidelės, todėl mokesčio tikslinimų praktikoje nepasitaiko. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.07 skambučio metu 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.18 skambučio metu 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.12 skambučio metu 

10.  2014.03.10 Į paslaugų grupės apimtį siūlome neįtraukti laikinųjų valstybinių numerių 
ženklų išdavimo, kadangi jiems yra numatyta atskira išdavimo tvarka, 
prašymas laikinųjų numerių išdavimui yra teikiamas laisva forma, išduodant 
laikinuosius numerius nėra išduodamas registracijos liudijimas ir kadangi 
laikinieji numeriai naudojami importui, eksportui bei pardavimui. Dėl šių 
priežasčių laikinųjų numerių išdavimas turėtų būti laikomas atskira paslauga, 
neįeinančia į šios paslaugų grupės apimtį. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.12 skambučio metu, 

Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.18 skambučio metu 

Širvintų r.: Praktikoje nepasitaikė. 

11.  2014.03.10 Savivaldybių prašome patvirtinti, kad pareiškėjui visada turi būti suteikiama Kauno m.: Neaktualu, nes nėra grafiko. 
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Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo 
data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

galimybė nurodyti ne grafike nustatytą techninės apžiūros reikšmę. Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.18 skambučio metu, 
tačiau datą turi nustatyti savivaldybės specialistas, ją 
suderinęs su pareiškėju. 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.12 skambučio metu 

12.  2014.03.10 Duomenų apsikeitimo sąsajų su Traktorių registru principinė schema 
pateikta Priede Nr. 1. 

Dėl sąsajų su Traktorių registru abiejų alternatyvų apimtyje siūlome:  

1. iš Traktorių registro gauti savininko duomenis, hipotekos duomenis bei 
naudotojo duomenis, kadangi jie naudojami nustatymui, ar reikalinga prisegti 
įgaliojimo dokumentą bei ar pareiškėjui galima rodyti Traktorių registre 
tvarkomus duomenis. 

2. 2 paslaugos (duomenų keitimo) 3 atvejo „Pasikeitė traktoriaus, savaeigės 
žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos techniniai arba 
eksploataciniai duomenys“ teikimo metu iš Traktorių registro gauti 
registracijos duomenis, taip padedant pareiškėjui nurodyti, kuriuos duomenis 
reikalinga tikslinti. 

Esant galimybėms, siūlytume 1 alternatyvą, kadangi taip palengvinamas 
darbas savivaldybės specialistui (nereikia duomenų rankiniu būdu vesti į 
registrus), o taip pat sumažėja žmogiškųjų klaidų kiekis. Suprantama, 
galutinis sprendimas priklausys nuo registrų techninių galimybių bei ŽŪIKVC 
ir savivaldybių išreikštų poreikių. 

Prašome ŽŪIKVC atsakyti į klausimus, susijusius su I-osios alternatyvos 
įgyvendinimo techninėmis galimybėmis, ir patvirtinti, ar galėtumėte realizuoti 
I-ojoje alternatyvoje aprašytas duomenų apsikeitimo sąsajas. Kaip tarėmės, 
būtume dėkingi, jei atsakymo sulauktume iki ketvirtadienio (03-13) d.d. 
pabaigos. Jei vertinant alternatyvas iškils klausimų, susiskambinkime. 

 

ŽŪIKVC pateiktas atsakymas: 

Jūsų pateiktoje 1 alternatyvoje yra siūlymas savivaldybėse kuriamą verslo 
valdymo sistemą perkelti į ŽŪIKVC registrų sistemas, o tai nesuderinama su 

Gautas ŽŪIKVC atstovės atsakymas el. paštu bei 
aptarta telefonu, 2014.03.13. 
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Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo 
data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

registrus reglamentuojančiais teisės aktais. 

2 alternatyvoje pateiktas pasiūlymas galėtų būti įgyvendintas, tačiau norime 
atkreipti dėmesį (jei paslauga bus įgyvendinta duomenų teikėjui, o ne 
savivaldybės darbuotojui)  kad registrų duomenys yra mokami  
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=290094&p_tr2=2, 
pvz.: registrų duomenų peržiūra duomenų teikėjui (registrų objektų 
savininkui)  nemokama gali būti tik kartą metuose, kitais atvejais duomenys 
yra mokami, todėl Jūs turėtumėte numatyti šio proceso kontrolę ir 
apmokėjimo tvarką registrus tvarkančiai institucijai. 

Atsakymas į skaidrėse užduotus klausimus - taip, pagal asmens kodą 
galima gauti įvardintus registrų duomenis. 

 

Skambučio metu pateikta informacija: 

 Registre duomuo yra „momentinis“, t.y. jis iš karto išsaugomas ir 
pagal nustatytas taisykles, pvz., po paros, perduodamas į kitas 
registrus/IS, kurioms registrų duomenys yra teikiami. 

 Registre nėra ir nenumatoma (nematoma poreikio) tarpinėms 
duomenų lentoms, kurios būtų reikalingos, jei būtų realizuota I 
alternatyva (lentose tuomet reikėtų saugoti prašymų duomenis). 

 Registrai buvo kurti, kad specialistas pildytų galutinius duomenis. 

 Perduoti registro turimus duomenis – sutinka. 

http://messaging.ey.net/get.htm?url=http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=290094&p_tr2=2
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46 psl. iš 46 S.32. „Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas, išregistravimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas“, 
S.33. „Pranešimas apie žemės ūkio technikos pardavimą“, S.31 „Duomenų keitimas, nusipirkus jau registruotą Lietuvoje žemės ūkio 

techniką“ ir S.07. „Traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono išdavimas“ 

 

9. Priedas 1. Duomenų apsikeitimo sąsajų su Traktorių registru principinė schema 

 
 

Iš VIISP prašymas 

automatiškai 

perduodamas į 

savivaldybės DVS

Sav. specialistas 

savivaldybės DVS 

peržiūri prašymą

Iš savivaldybės  DVS 

sprendimas 

automatiškai 

perduodamas į VIISP

Pareiškėjas 

informuojamas 

apie sprendimą 

per VIISP

2 paslauga (duomenų keitimas), kuomet pasirinktas 3 

atvejis „Pasikeitė traktoriaus, savaeigės žemės ūkio 

mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos techniniai arba 

eksploataciniai duomenys“ – iš Traktorių registro 

prašymo forma užpildoma šiais duomenimis: 

- Transporto priemonės pavadinimas

- Modelis (gamintojo užregistruotas prekės ženklas), markė

- Tipas

- Komercinis pavadinimas

- Tapatumo numeris

- Kategorija

- Didžiausia gamintojo nurodyta masė, kg

- Variklio galia, kW

- Pagaminimo metai arba pirmosios registracijos data

2-7 paslaugos – iš Traktorių registro gaunama: 

- Savininko duomenys;

- Naudotojo duomenys.

1 paslauga (įregistravimas): duomenys iš Traktorių registro 

nėra gaunami

1 paslaugos (įregistravimas) atveju savivaldybės 

specialistas į Traktorių registrą rankiniu būdu įveda 

šiuos duomenis:

- Savininko asmens/įmonės kodas

- Naudotojo asmens/įmonės kodas

- Naudotojo sutartis galioja iki

- Registracijos liudijimo išdavimo data

- Valstybinis numeris

- Registracijos liudijimo numeris

- Transporto priemonės pavadinimas

- Modelis (gamintojo užregistruotas prekės ženklas), markė

- Komercinis pavadinimas

- Tipas

- Tapatumo numeris

- Kategorija

- Didžiausia gamintojo nurodyta masė, kg

- Variklio galia, kW

- Pagaminimo metai arba pirmosios registracijos data

- Pirmos registracijos Lietuvoje data

2 – 7 paslaugų atveju savivaldybės specialistas 

Traktorių registre rankiniu būdu patikslina duomenis, 

pasikeitusius paslaugos teikimo metu.

Pareiškėjas pateikia 

prašymą per 

www.epaslaugos.lt 

(VIISP), prašymo 

forma dalinai 

užpildoma Traktorių 

registro duomenimis

Sav. specialistas 

Traktorių registre 

rankiniu būdu suveda 

arba patikslina 

duomenis 

- Savivaldybės specialisto 

veiksmai

VIISP integracijos su Traktorių registru

Sav. specialistas 

atlieka traktoriaus 

apžiūrą ir įvertina 

dokumentų, kurie 

buvo prisegti prie 

prašymo, originalus

Sav. specialistas 

savivaldybės DVS 

priimą sprendimą

 


