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1. PASLAUGOS APIMTIS 
 
S.25. „Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų 
junginiais savivaldybės keliais išdavimas“ paslaugų grupę sudaro šios paslaugos: 

S.25.1 „Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų 
junginiais savivaldybės keliais išdavimas“ 

S.25.2 „Leidime važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų 
junginiais savivaldybės keliais nurodytos transporto priemonės keitimas“ 

Paslauga teikiama (paslaugą gali inicijuoti): 

1. Fiziniams Lietuvos asmenims; 
2. Fizinių asmenų įgaliotiems (fiziniams, juridiniams) asmenims; 
3. Juridiniams asmenims; 
4. Juridinių asmenų įgaliotiems (fiziniams, juridiniams) asmenims; 
5. Fiziniams užsienio asmenims; 
6. Juridiniams užsienio asmenims; 
7. Juridinių užsienio asmenų įgaliotiems (fiziniams, juridiniams) asmenims; 
8. Fizinių užsienio asmenų įgaliotiems (fiziniams, juridiniams) asmenims. 

S.25.1 paslaugos rezultatas yra: 

1. Pranešimas apie parengtą popierinį leidimą važiuoti didžiagabarite ar sunkiasvore 
transporto priemone ar jų junginiu savivaldybės keliais; 

2. Raštas apie neišduotą leidimą. 

S.25.2 paslaugos rezultatas yra: 

1. Pranešimas apie parengtą atnaujintą popierinį leidimą mėnesiui arba metams važiuoti 
didžiagabarite ar sunkiasvore transporto priemone ar jų junginiu savivaldybės keliais; 

2. Raštas apie neišduotą leidimą. 

 

Paslaugos rezultatai gali pasikeisti, priklausomai nuo teisės aktų pakeitimų ir/ar kuriamų registrų: 

Jei bus atlikti teisės aktų pakeitimai, numatantys leidimo išdavimą elektronine forma, S.25.1 ir 
S.25.2 paslaugos rezultatas bus: 

1. Elektroninis leidimas važiuoti didžiagabarite ar sunkiasvore transporto priemone ar jų 
junginiu savivaldybės keliais; 

2. Raštas apie neišduotą leidimą. 

Jei valstybės lygiu bus sukurtas ir pradės veikti Licencijų registras, kuriame bus tvarkomi šios 
paslaugos metu išduodami leidimai, S.25.1 ir S.25.2 paslaugos rezultatas bus: 

1. Pranešimas apie Licencijų registre užregistruotą leidimą važiuoti didžiagabarite ar 
sunkiasvore transporto priemone ar jų junginiu savivaldybės keliais; 

2. Raštas apie neišduotą leidimą. 

 

Į paslaugos apimtį nėra įtraukiami leidimai važiuoti valstybinės, regioninės reikšmės keliais bei 
keliais, priklausantiems nacionaliniams arba regioniniams parkams ir miškų urėdijoms, kadangi 
leidimus važiuoti šiais keliais išduoda ne savivaldybės. 

Į paslaugos apimtį nėra įtraukiami tie atvejai, kuomet savivaldybėms prašymą pateikia VKTI dėl 
didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės važiavimo maršrutu, į kurį įeina vietinės 
reikšmės keliai. 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

5 psl. iš 46 

S.25. „Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais savivaldybės keliais išdavimas“ 

 

 

2. PROCESO SCHEMOS IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI 

2.1. S.25. „Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais 
savivaldybės keliais išdavimas“ procesas 

    
1 pav. S.25. „Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais savivaldybės keliais išdavimas“ proceso schema  
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1 lentelė. Proceso S.25. „Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais savivaldybės keliais 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 paslaugą „Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) 
sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais savivaldybės keliais išdavimas“. 

S_REIK_2 Pareiškėjas turi turėti galimybę inicijuoti paslaugą anksčiau teikto prašymo pagrindu (pvz., teikiant prašymus nedalomiems 
kroviniams vežti keliomis transporto priemonėmis). 

2 - Prašymo 
pildymas 

S_REIK_3 Pareiškėjas inicijuoja „Prašymo pildymą“. Šiame sub-procese: 

► Pareiškėjas pasirenka savivaldybę;  
► Automatiškai arba pareiškėjo yra užpildomi prašymo laukai; 
► Pareiškėjas prašymą patvirtina. 

S_REIK_4 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_5 Pagal prašymo metu pateiktus duomenis VIISP turi automatiškai apskaičiuoti mokesčio sumą, naudodamas mokesčio 
apskaičiavimo formules, nurodytas Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme: 

► 10-iai kilometrų, kuomet prašymas teikiamas vienkartiniam leidimui gauti; 
► Visam leidimui, kuomet prašymas teikiamas leidimui gauti mėnesiui arba metams. 

 

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). 

5 – Automatinis 
tikrinimas 

S_REIK_7 Šiame sub-procese automatiškai gaunami duomenys apie transporto priemonę ir jos valdytojus iš Kelių transporto 
priemonių registro. 

6 - Ar prašymas 
teikiamas 
vienkartiniam 
leidimui gauti? 

S_REIK_8 Tais atvejais, kuomet prašymas teikiamas vienkartiniam leidimui gauti, toliau turi būti vykdomas sub-procesas „Sprendimo 
priėmimas“. Mokesčio mokėjimas vykdomas savivaldybės specialistui nustačius mokesčio sumą. 

S_REIK_9 Tais atvejais, kuomet prašymas teikiamas mėnesiui arba metams, toliau turi būti vykdomas sub-procesas „Mokėjimas“. 
Savivaldybės specialistui prašymas pateikiamas po mokesčio sumokėjimo. 

7 – Sprendimo 
priėmimas 

S_REIK_10 Šiame sub-procese savivaldybėje priimamas sprendimas.  
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

8 – Koks 
sprendimas 
priimtas? 

S_REIK_11 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“). 
► Jei „Reikalingas apmokėjimas“, procesas nukreipiamas į sub-procesą „Mokėjimas“ (paslaugos būsena – 

„laukiama“) 

9 – Prašymo 
tikslinimas 

S_REIK_12 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. 

10 – Pasibaigia 
laikas 

S_REIK_13 Prašymo tikslinimui pareiškėjas turi nustatytą laiką, per kurį nepatikslinus duomenų, VIISP automatiškai atmeta prašymą, 
apie tai informuodamas savivaldybės specialistą ir pareiškėją. Šis nustatymas yra konfigūruojamas parametras, kuris 
nustatomas visoms savivaldybėms, tačiau konkretaus sprendimo patikslinti metu SI specialistas gali nustatytą terminą 
pakeisti. 

11 - : BP.06 
Institucijos 
informavimas 
dėl automatinio 
prašymo 
atmetimo 

S_REIK_14 Praėjus nustatytam terminui, VIISP automatiškai informuoja instituciją apie prašymo atmetimą. Tam naudojamas bendrasis 
procesas „Institucijos informavimas dėl automatinio prašymo atmetimo“. 

12 - Informuoti 
pareiškėją apie 
paslaugos 
teikimo būseną: 
Atmesta 

S_REIK_15 Praėjus nustatytam terminui, VIISP automatiškai informuoja pareiškėją apie prašymo atmetimą. 

13 – Išskyrimo 
žingsnis 

S_REIK_16 Procesas visuomet nukreipiamas į sub-procesą „Mokėjimas“, tačiau yra galimybė savivaldybės specialistui priimti ir 
pareiškėjui pranešti sprendimą negavus informacijos apie apmokėjimą iš VIISP . Šiuo atveju nueinama į sub-procesą 
„Sprendimo priėmimas“ ir sub-procesas „Mokėjimas“ nebevykdomas. 

14 – Mokėjimas S_REIK_17 Šiame sub-procese pareiškėjas apmoka už paslaugą per VIISP sisteminę paslaugą (BP.02 Paslaugos apmokėjimas per 
VIISP) arba VIISP tikrina, ar pareiškėjo atliktas mokėjimas gautas į VMI (BP.03 Tikrinimas dėl apmokėjimo).  

15 – Pasibaigia 
apmokėjimo 

S_REIK_18 Apmokėti pareiškėjas turi nustatytą dienų skaičių, skaičiuojant nuo mokėjimo užduoties sukūrimo. Apmokėjimo terminas 
yra konfigūruojamas parametras, kuris taikomas bendrai visoms savivaldybėms.  
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

laikas S_REIK_19 Pasibaigus nustatytam laikotarpiui atlikti mokėjimą VIISP turi automatiškai informuoti savivaldybės specialistą, kuris turi 
priimti sprendimą dėl tolimesnių veiksmų. 
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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 
savivaldybę ir 
nurodyti kieno 
vardu teikiamas 
prašymas 

S_REIK_20 Šiame žingsnyje pareiškėjas nurodo informaciją, kuri reikalinga tolesniems sub-proceso žingsniams vykdyti: 
► Savivaldybę; 
► 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. 

► 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 nurodė, kad atstovauja kitą asmenį. 

2.6 - Užklausti  

duomenų GR 

S_REIK_21 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.7 - Gauti 
duomenis  

iš GR 

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

2.8 - Užklausti  

duomenų JAR 

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

2.9 - Užklausti  

duomenų JAR 

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

2.11 – 
Automatiškai 
užpildyti prašymo 
laukus 

S_REIK_25 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;  

http://www.epaslaugos.lt/
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

► VIISP tvarkomais duomenimis. 

2.12 – Pildyti ir 
patvirtinti prašymą 

S_REIK_26 Prašymo formos struktūra ir reikalavimai jai plačiau aprašomi skyriuje 4 „PRAŠYMO FORMOS STRUKTŪRA IR 
REIKALAVIMAI“. 

2.14 – :BP.01 
Elektroninis 
pasirašymas 

S_REIK_27 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. Automatinio tikrinimo 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 

5.2 – Užklausti 
duomenų į KTPR 

S_REIK_28 Duomenų sąsaja su Kelių transporto priemonių registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

5.3 – Gauti 
duomenis iš KTPR 

S_REIK_29 Duomenų sąsaja su Kelių transporto priemonių registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 
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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 

7.2 – Išskyrimo 
žingsnis 

S_REIK_30 Tais atvejais, kuomet procesas inicijuotas iš sub-procesų „Prašymo pildymas“ arba „Prašymo tikslinimas“, toliau turi būti 
vykdomas 5.3 žingsnis. Visais kitais atvejais toliau turi būti vykdomas 5.7 žingsnis. 

7.3 – Perduoti 
prašymą į 
institucijos DVS 

S_REIK_31 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

7.4 – Laukimo 
žingsnis 

S_REIK_32 Šio žingsnio metu laukiama, kol iš institucijos DVS bus gauta: Darbų vykdymo adresas 

► Informacija apie įvykį, pagal kurį nustatoma tarpinė paslaugos teikimo būsena; 
► SI specialisto priimtas sprendimas. 

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

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

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

7.6 - Informuoti 
pareiškėją apie 
tarpinę paslaugos 
teikimo būseną 

S_REIK_34 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“. 

7.7 – Gauti 
sprendimą iš 
institucijos DVS 

S_REIK_35 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

7.8 – Informuoti 
pareiškėją apie 
priimtą sprendimą: 
Teigiamas 
sprendimas / 
Neigiamas 
sprendimas / 
Reikalingas 
patikslinimas / 
Reikalingas 

S_REIK_36 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, 
kuriuos reikia pateikti); 

► Informuoja pareiškėją apie neigiamą sprendimą (atmestą prašymą); 
► Informuoja pareiškėją apie reikalingą apmokėjimą (nurodant apmokėjimo sumą); 
► Informuoja pareiškėją apie teigiamą sprendimą (išduotą elektroninį leidimą arbą parengtą popierinį leidimą). 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

apmokėjimas 

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

- Žr. reikalavimą „S_REIK_4“. 
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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 

9.2 –Automatiškai 
užpildyti prašymo 
laukus 

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

9.3 – Patikslinti ir 
patvirtinti duomenis 

- 

9.5 - : BP.01 
Elektroninis 
pasirašymas 

- 
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2.6. Mokėjimo sub-procesas 

     
6 pav. Mokėjimo sub-proceso schema  

 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

20 psl. iš 46 

S.25. „Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais savivaldybės keliais išdavimas“ 

 

 

6 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Mokėjimas" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

14.3 – Išsiųsti 
apmokėjimą 
vykdančiam 
asmeniui 

S_REIK_37 Pareiškėjui nurodžius, jog paslaugą apmokės kitas mokėtojas, nurodytam asmeniui yra elektroniniu paštu išsiunčiama 
informacija apie reikalingą apmokėjimą ir sukuriama užduotis VIISP. 

14.4 - :BP.02 
Paslaugos 
apmokėjimas per 
VIISP 

S_REIK_38 VIISP automatiškai inicijuoja „BP.02 Paslaugos apmokėjimas per VIISP“. Šiame procese pareiškėjas arba kitas 
apmokėjimą vykdantis asmuo apmoka už paslaugą per VIISP sisteminę paslaugą. 

S_REIK_39 VIISP suformuoto mokėjimo ruošinio mokėjimo paskirties lauke turi būti pateikiama informacija apie transporto 
priemonės valstybinį numerį. 

14.5 - : BP.03. 
Tikrinimas dėl 
apmokėjimo 

S_REIK_40 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). 

14.7 - BP.07 
Informacija dėl 
apmokėjimo 
institucijai 

S_REIK_41 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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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 
► Mokėtojo (fizinio asmens) kodas 

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

Mokėtojo asmens kodas perduodamas tais 
atvejais, kuomet nurodyta, kad už paslaugą 
mokės FA, kuris yra ne pareiškėjas. 

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; 

 

► Mokėtojo (fizinio asmens) vardas 
► Mokėtojo (fizinio asmens) pavardė 

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

Mokėtojo vardas ir pavardė gaunami tik tais 
atvejais, kuomet nurodyta, kad už paslaugą 
mokės FA, kuris yra ne pareiškėjas. 

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

Duomenų sąrašas Pastabos 

yra ne pareiškėjas. 

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

(adresas). 

 

► Paslaugos gavėjo (juridinio asmens) 
pavadinimas 

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

► Paslaugos gavėjo (juridinio asmens) vadovo 
vardas ir pavardė. 

 

► Mokėtojo (juridinio asmens) pavadinimas. 

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

 

Paslaugos gavėjo (juridinio asmens) 
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.  5.2 – Užklausti duomenų į KTPR Perduodama į 
KTPR 

► Transporto priemonės identifikacinis numeris  

6.  5.3 – Gauti duomenis iš KTPR Gaunama iš 
KTPR 

► Transporto priemonės valdytojo (fizinio 
asmens) vardas; 

► Transporto priemonės valdytojo (fizinio 
asmens) pavardė; 

► Transporto priemonės valdytojo (juridinio 
asmens) pavadinimas; 

► Transporto priemonės markė ir modelis. 

 

7.  7.3 – Perduoti prašymą į 
institucijos DVS 

Perduodama į SI 
DVS 

► Prašymo dokumentas; 
► Iš GR gauti duomenys; 
► Iš JAR gauti duomenys; 
► Iš KTPR gauti duomenys; 

„VIISP apskaičiuota mokėjimo suma 10 
kilometrų“ perduodama tais atvejais, kuomet 
prašymas teikiamas vienkartiniam leidimui. 

„Mokėjimo patvirtinimo duomenys“ 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

23 psl. iš 46 

S.25. „Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais savivaldybės keliais išdavimas“ 

 

 

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

Duomenų sąrašas Pastabos 

► VIISP apskaičiuota mokėjimo suma 10 
kilometrų; 

► Mokėjimo patvirtinimo duomenys; 
► Prie prašymo pridėti dokumentai. 

perduodami tais atvejais, kuomet prašymas 
teikiamas mėnesiniam arba metiniam 
leidimui. 

8.  7.5 - Gauti informaciją apie įvykį, 
pagal kurį nustatoma tarpinė 
paslaugos teikimo būsena 
„Užregistruota“ 

Gaunama iš SI 
DVS 

► Prašymo registracijos numeris.  

9.  7.5 - 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. 

10.  7.7 – 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;  

► Reikalingas apmokėjimas. Papildomai 
perduodama mokesčio suma; 

► Neigiamas sprendimas. Papildomai 
perduodamas raštas apie nesuteiktą leidimą. 

► Teigiamas sprendimas. Papildomai 
perduodamas elektroninis leidimas arba 
pranešimas apie parengtą popierinį leidimą. 
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4. DUOMENŲ PAKETAI 
 

Šios paslaugos teikimo metu gauti duomenų paketus nėra poreikio. 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

25 psl. iš 46 

S.25. „Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais savivaldybės keliais išdavimas“ 

 

 

5. TEISĖS AKTAI 
 

Nr. Teisės aktas Savivaldybė, kuriai taikoma 

1.  Lietuvos Respublikos kelių įstatymas, patvirtintas 1995 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. I-891 (Žin., 1995, Nr. 44-
1076) 

Visos 

2.  Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas (Žin., 2000, Nr. 92-2873; 2004, 
Nr. 171-6302) 

Visos 

3.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių 
priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2005, Nr. 53-1799) 

Visos 

4.  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų 
transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovos, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“ 

Visos 

5.  Leidimų važiuoti Kauno miesto gatvėmis  didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų 
junginiais) išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 8 d. 
sprendimu Nr. T-221 

Kauno m. 

6.  Klaipėdos m. savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendimas Nr. T2-259 „Dėl mokesčio už važiavimą 
Klaipėdos miesto gatvėmis Lietuvos respublikoje ir Užsienio šalyse, iš jų ir Europos sąjungos valstybėse narėse, 
įregistruotomis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) mokėjimo, 
administravimo, kontrolės ir leidimų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ 

Klaipėdos m. 

7.  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. AD1-3289 „Dėl 
maršruto derinimo važiuoti transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo ir (ar) 
ašies (-ių) apkrova ir (ar) bendroji masė viršija maksimalius leidžiamus dydžius, Klaipėdos miesto savivaldybės 
teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Klaipėdos m. 

8.  Širvintų r. savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 25 d. sprendimas Nr. 1-118 „Dėl leidimų važiuoti Širvintų rajono 
savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto 
priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Širvintų r. 
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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   

 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 metu.  

Galima pasirinkti 
vieną reikšmę. 

Pareiškėjo Gimimo data Gaunama iš Automatinis Privalomas   
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

(fizinio asmens) 
duomenys 

 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Matomi, kai 
prašymą pildo 
FA. 

GR 

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: 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  

Pareiškėjo 
(juridinio 

Juridinio asmens kodas Užpildoma 
duomenimis, 

Automatiškai Privalomas   
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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. 

gautais 
prisijungimo 
metu 

Juridinio asmens pavadinimas Gaunama iš 
JAR 

Automatiškai Privalomas   

Juridinio asmens buveinė (adresas) Gaunama iš 
JAR 

Automatiškai Privalomas   

El. pašto adresas Užpildoma 
duomenimis 
iš naudotojo 
VIISP 
paskyros 

Automatiškai Privalomas Nerodoma, jei prašymą 
teikia FA už juridinį 
asmenį 

Galima koreguoti 

 

Telefono nr. Užpildoma 
duomenimis 
iš naudotojo 
VIISP 
paskyros 

Automatiškai Privalomas Nerodoma, jei prašymą 
teikia FA už juridinį 
asmenį 

Galima koreguoti 

 

Paslaugos 
gavėjo (juridinio 
asmens) 
duomenys 

 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Matomi, kai 
prašymą pildo 
JA vadovas 
arba JA 
įgaliotas 

Juridinio asmens kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Juridinio asmens pavadinimas Gaunama iš 
JAR 

Automatiškai Privalomas   

Juridinio asmens buveinė (adresas) 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 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

asmuo. asmenį 

Paslaugą 
apmokančio 
asmens 
duomenys 

 

Taisyklė: 
Rodoma tik tais 
atvejais, 
kuomet 
pasirinkta 
S.25.1 
paslauga. 

Požymis, 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 pasirinktas mokėtojo 
tipas “juridinis asmuo” 

 

Mokėtojo (juridinio asmens) 
pavadinimas 

Gaunama iš 
JAR 

Automatiškai  Privalomas  

Mokėtojo el. pašto adresas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Specifiniai laukai 

Maršruto 
duomenys 

 

Taisyklė: 
Rodoma tik tais 
atvejais, 
kuomet 
pasirinkta 
S.25.1 
paslauga. 

Maršrutas (gatvės pavadinimas) Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  Pareiškėjas turi turėti 
galimybę pridėti 
papildomas 
duomenų grupes 
(tarpinių gatvių 
pavadinimus). 

Maršrutas (namo nr.) Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Neprivalomas Duomenų laukas 
pateikiamas tik prie pirmo 
ir paskutinio duomenų 
lauko „Maršrutas (gatvės 
pavadinimas)“. 

 Išduoto leidimo numeris Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas  Taisyklė: Rodoma tik 
tais atvejais, kuomet 
pasirinkta S.25.2 
paslauga 

Transporto 
priemonės 
(junginio) 
duomenys  

Markė Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Modelis Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Valstybinis numeris Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Ilgis Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Plotis Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Aukštis Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Krovinio svoris Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Faktinė pakrautos transporto 
priemonės masė 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Krovinio pavadinimas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Krovinio dalių skaičius Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas   

Ašių grupių skaičius Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas  Pastaba: Pavyzdį, 
kaip ašių grupių 
duomenų įvedimas 
yra realizuotas, žr.: 
http://otin.transportov
ersize.eu/App.public/
default.aspx?ref_id=
otin 

Ašių grupės 
duomenys 

Ašių grupės tipas: 

► Varančioji; 
► Pneumatinė; 
► Suporinti ratai. 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

 

Privalomas Turi būti pateikiama tiek 
duomenų laukų, kiek 
nurodyta duomenų lauke 
“Ašių grupių skaičius”.  

Lauke „Ašių grupės 
tipas“ galima 
pasirinkti daugiau nei 
vieną reikšmę. 

Kontekstinė pagalba: 
„Duomenis apie ašių 
grupes turi būti 
pateikiami pradedant 
nuo transporto 
priemonės ar 
junginio priekio“. 

Ašių skaičius grupėje Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas 

Apkrova ašims (t) Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas 

Atstumas tarp ašių (m) Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas 

Privalomas 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

 Leidimo trukmė: 

► Vienkartinis; 
► Mėnesiui; 
► Metams. 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
pateikto 
reikšmių 
sąrašo 

Privalomas Taisyklė: Rodoma tik tais 
atvejais, kuomet 
pasirinkta S.25.1 
paslauga. 

Kontekstinė pagalba 
– pareiškėjui turi būti 
nurodoma, kad 
priklausomai nuo 
leidimo trukmės 
nustatomas 
paslaugos įkainis, 
pateikiant nuorodą į 
Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2005 m. 
balandžio 21 d. 
nutarime Nr. 447 
„Dėl Lietuvos 
Respublikos kelių 
priežiūros ir plėtros 
programos 
finansavimo įstatymo 
įgyvendinimo“ (Žin., 
2005, Nr. 53-1799) 
pateikiamą mokesčių 
dydžių lentelę. 

 Važiavimo data (nuo) Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš 
kalendoriaus 

Privalomas  Kontekstinė pagalba: 
„Prašome nurodyti, 
nuo kurios dienos 
pageidaujama kad 
įsigaliotų suteiktas 
leidimas“. 

Papildomi 
duomenų 
laukai 

Papildoma informacija Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis 
įvedimas arba 
prisegamas 
dokumentas 

Neprivalomas   

Įgaliojimas teikti prašymą Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Privalomas Nematomas, jei prašymą 
teikia FA už save arba JA 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

vadovas 

Dokumentai, patvirtinantys 
suderinimą su kitomis institucijomis 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Neprivalomas  Kontekstinė pagalba 
– pareiškėjui turi būti 
pateikiama teisės 
aktuose nurodyta 
informacija, kokiomis 
sąlygomis prašymas 
turi būti derinamas 
su kitomis 
institucijomis. 
Kiekviena 
savivaldybė nurodo 
skirtingą kontekstinę 
pagalbą, pagal savo 
patvirtintus teisės 
aktus. 
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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

1
 

1.  Užregistruota Prašymas užregistruotas SI DVS Patvirtinta 

2.  Nagrinėjama: 

 [Specialisto (-ės) 
vardas, pavardė] 

 [Pareigos] 

 [Skyrius] 

Prašymas priskirtas specialistui (-ei) Patvirtinta 

                                                   
1 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.  2014-03-10 
Prašome savivaldybių patvirtinti, kad per nustatytą terminą neatlikus su 
prašymu vykdomo mokėjimo, paslauga nėra automatiškai nutraukiama, o 
vietoje to yra informuojamas savivaldybės specialistas, kuris priima 
sprendimą dėl tolimesnių veiksmų. 

2014.03.21 susitikimo metu nuspręsta, kad prašymai 
suėjus terminui automatiškai atmetami. 

2.  2014-03-10 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. 

2014.03.21 susitikimo metu nuspręsta, kad prašymai 
suėjus terminui automatiškai atmetami. 

3.  2014-03-10 Prašome savivaldybių nurodyti, kuris apmokėjimo variantas yra 
priimtinesnis: apmokėjimas prašymo teikimo metu, ar apmokėjimas 
specialistui priėmus sprendimą: 

 Jei yra nedidelis atmetimų skaičius arba jų iš viso nėra, 
apmokėjimas prašymo teikimo metu leidžia sutaupyti pareiškėjo 
laiko. 

 Jei sprendimai varijuoja, dažni atmetimai ir po to – pinigų grąžinimai 
pareiškėjui, tuomet tik specialistui priėmus teigiamą sprendimą būtų 
daromas apmokėjimas. 

Šiuo metu siūlome mokėjimą pagal specialisto sprendimą, kadangi gali būti 
specialisto tikslinama apmokėjimo suma. Jeigu sumą galime nustatyti pagal 
formulę, galbūt tada būtų galima apmokėti prašymo teikimo metu? 

Ignalinos r. sav.: Patvirtinta 2014 03 13 skambučio 
metu. 

Kauno m. sav.: 2014 03 10 skambučio metu nurodyta, 
kad geriau apmokėjimą vykdyti prašymo teikimo metu, 
kadangi paslaugos suteikimo greitis yra labai svarbus, 
suteikiama praktiškai visais atvejais ir kaina aiškiai 
apskaičiuojama. 

Klaipėdos m. sav.: Patvirtinta 2014 03 12 skambučio 
metu, bet reikalinga apskaičiuoti maršruto kilometrus. 

Širvintų r. sav.: Patvirtinta 2014 03 12 skambučio 
metu. 

 

Analizės metu nustatyta, kad nebus galima 
automatiškai apskaičiuoti mokesčio sumos pagal 
prašymo duomenis (žr. 17 sprendimą). 

4.  2014-03-10 Siūlome nustatyti, kad paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims 
bei jų įgaliotiems asmenims, nors praktikoje leidimai dažniausiai išduodami 

Ignalinos r. sav.: Patvirtinta 2014 03 13 skambučio 
metu 
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Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo 
data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

įmonėms. 

Pagal savivaldybių teisės aktus leidimas išduodamas transporto priemonės 
savininkas ar valdytojas (vežėjui). 

 

Kauno m. sav.: Patvirtinta 2014 03 10 skambučio 
metu 

Klaipėdos m. sav.: Patvirtinta 2014 03 12 skambučio 
metu 

Širvintų r. sav.: Patvirtinta 2014 03 12 skambučio 

5.  2014-03-10 Savivaldybių prašome patvirtinti, kad nėra susijusių paslaugų (leidimo 
pratęsimas, nutraukimas ar pan.). 

Kauno m. Klaipėdos m. ir Širvintų r. sav. tvarkose nurodyta: 

 sumokėjus mokestį už vienkartinį leidimą, leidimas negali būti 
pratęstas, negali būti išduotas jo dublikatas ar išduotas leidimas už 
tą patį mokestį kitai transporto priemonei. 

 sumokėjus mėnesio ar metų mokestį už krovinio vežimą viena 
transporto priemone ir norint vežti krovinį kita transporto priemone, 
naujas leidimas gali būti išduotas, nereikalaujant papildomo 
mokesčio ir tik grąžinus ankstesnįjį leidimą. Pametus leidimą, 
dublikatas gali būti išduotas tik tai pačiai transporto priemonei; 

Siūlome atsisakyti dublikatų išdavimo paslaugos, kadangi leidimas turėtų 
būti išduodamas elektronine forma (žr. žemiau pateikiamus siūlymus). 

Siūlome papildyti paslaugų grupę, įtraukiant paslaugą, skirtą leidime 
nurodytai transporto priemonei pakeisti. 

Ignalinos r. sav.: Patvirtinta 2014 03 13 skambučio 
metu. 

Kauno m. sav.: Patvirtinta 2014 03 10 skambučio 
metu 

Klaipėdos m. sav.: Patvirtinta 2014 03 12 skambučio 
metu 

Širvintų r. sav.: 2014 03 12 skambučio metu nurodyta, 
kad teoriškai gali būti prašoma pratęsti leidimą, tačiau 
teisės aktais tokia paslauga nenumatyta. 

 

Galutinis sprendimas: Įtraukti paslaugą, skirtą 
mėnesiui arba metams išduotame leidime nurodytai 
transporto priemonei pakeisti. 

6.  2014-03-10 Prašymo pasirašyti el. parašu nėra reikalinga. Ignalinos r. sav.: Patvirtinta 2014 03 13 skambučio 
metu. 

Kauno m. sav.: Patvirtinta 2014 03 10 skambučio 
metu 

Klaipėdos m. sav.: 2014 03 12 skambučio metu 
nurodyta, kad reikalinga. 

Širvintų r. sav.: Patvirtinta 2014 03 12 skambučio 
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7.  2014-03-10 Priimto sprendimo perduoti per E. pristatymo sistemą nėra reikalinga. Ignalinos r. sav.: Patvirtinta 2014 03 13 skambučio 
metu. 

Kauno m. sav.: Patvirtinta 2014 03 10 skambučio 
metu 

Klaipėdos m. sav.: Patvirtinta 2014 03 12 skambučio 
metu. 

Širvintų r. sav.: Patvirtinta 2014 03 12 skambučio 
metu 

8.  2014-03-18 Šiuo metu leidimas yra išduodamas popierine forma, kurio originalą su 
savimi turi turėti sunkiasvorės arba didžiagabaritės transporto priemonės 
vairuotojas. Perkėlus paslaugos užsakymą į el. erdvę būtų apsunkinamas 
paslaugos užsakymo ir teikimo procesas, kadangi pareiškėjui leidimą reikėtų 
atsiimti savivaldybėje. 

Atsižvelgiant į tai, kad paslauga yra elektronizuojama, siūlome leidimą 
išduoti kaip elektroninį dokumentą, kuris būtų pasirašomas saugiu 
elektroniniu parašu. Vairuotojui siūlome galimybę su savimi turėti 
atspausdintą leidimo kopiją, taip supaprastinant paslaugos suteikimą ir 
sumažinant administracinę naštą pareiškėjui, susijusią su popierinio leidimo 
atsiėmimu. Esant poreikiui, kontroliuojančios institucijos turėtų galimybę 
patikrinti leidimo tikrumą užklausę savivaldybės specialisto. 

Ar visos savivaldybės sutinka su šiuo siūlymu? 

Ignalinos r. sav.: Patvirtinta 2014-03-19 el. paštu 

Kauno m. sav.: 2014-03-18 el. paštu atsakyta: 
„Manome kad elektroninius leidimus būtų įmanoma 
išduoti tik tuomet, jei jie būtų viešai prieinami 
patikrinimui, jūsų siūlomas atvejis skatins leidimų 
padirbinėjimą, nes el. dokumentas egzistuoja tik el. 
erdvėje.“ 

Klaipėdos m. sav.: Patvirtinta 2014.03.19 skambučio 
metu 

Širvintų r. sav.: Patvirtinta 2014-03-18 el. paštu. 

 

2014.03.21 d. susitikimo metu priimtas galutinis 
sprendimas: Leidimus išduoti popierine forma. 

Atsiradus galimybėms (pakeitus teisės aktą arba 
paleidus Licencijų registrą), vienkartinį leidimą išduoti 
elektronine forma, o mėnesinį arba metinį leidimą 
išduoti popierine forma. 

9.  2014-03-20 Šiuo metu teisės aktais yra numatytas leidimo pateikimas kontroliuojantiems 
pareigūnams: 

2014.03.21 d. susitikimo metu priimtas galutinis 
sprendimas: Leidimus išduoti popierine forma. 
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 Transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vairuotojas), 
važiuodamas miesto gatvėmis, privalo leidimą turėti su savimi ir 
pateikti, pareikalavus kontroliuojantiems pareigūnams (Pagal 
Klaipėdos tvarką); 

 Leidimo važiuoti valstybinės reikšmės keliais turėjimą kontroliuoja 
teritorinių ir specializuotų policijos įstaigų bei Valstybinės kelių 
transporto inspekcijos pareigūnai, o pasienio kontrolės punktuose, 
kurie yra įrengti prie šių kelių, – muitinės pareigūnai. Taip pat šių 
institucijų pareigūnai turi teisę tikrinti kelių transporto priemonės 
matmenis, ašių apkrovas, bendrąją masę. (Pagal Klaipėdos tvarką); 

 Transporto priemonės savininkas, valdytojas ar vairuotojas privalo 
leidimą ar jo kopiją ir banko išduotą mokesčio sumokėjimą 
patvirtinantį dokumentą turėti su savimi ir pateikti jį, pareikalavus 
kontroliuojantiems pareigūnams. (Pagal Kauno tvarką); 

 Vairuotojas privalo vežiotis leidimą transporto priemonėje ir pateikti, 
pareikalavus asmenims, turintiems kontrolės teisę. (Pagal Kauno 
tvarką); 

 Transporto priemonės savininkas, valdytojas ar vairuotojas privalo 
leidimą ar jo kopiją turėti su savimi ir pateikti jį pareikalavus 
kontroliuojantiems pareigūnams. (Pagal Širvintų tvarką); 

 Vairuotojas privalo vežiotis leidimą transporto priemonėje ir pateikti 
asmenims, turintiems kontrolės teisę. (Pagal Širvintų tvarką). 

Kadangi Kauno m. sav. šiuo metu yra numatyta galimybė pateikti leidimo 
kopiją, siūlome leidimą išduoti kaip elektroninį dokumentą, kuris būtų 
pasirašomas saugiu elektroniniu parašu. Kontroliuojančiam pareigūnui būtų 
pateikiama atspausdinta leidimo kopija. 

Ar Kauno m. sav. pritaria siūlymui? 

Atsiradus galimybėms (pakeitus teisės aktą arba 
paleidus Licencijų registrą), vienkartinį leidimą išduoti 
elektronine forma, o mėnesinį arba metinį leidimą 
išduoti popierine forma. 

10.  2014-03-20 Šiuo metu pagal galiojančius teisės aktus, su mokėjimą patvirtinančiu 
dokumentu yra atliekama daug fizinių veiksmų, pavyzdžiui: 

 Gaudamas leidimą pareiškėjas privalo pateikti banko patvirtintą 
mokesčio sumokėjimo dokumentą, o leidimą išduodantis pareigūnas 
– užregistruoti šį dokumentą ir sumokėtą mokesčio sumą. Ant 
mokėjimo dokumento užrašoma, kad leidimas išduotas. (Pagal 

2014.03.21 d. susitikimo metu priimtas galutinis 
sprendimas: Atsisakyti reikalavimo pateikti mokėjimo 
faktą patvirtinančius dokumentus. Tam reikalingi 
atitinkami teisės aktų pakeitimai. 
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Kauno m. sav. tvarką); 

 Transporto priemonės savininkas, valdytojas ar vairuotojas privalo 
leidimą ar jo kopiją ir banko išduotą mokesčio sumokėjimą 
patvirtinantį dokumentą turėti su savimi ir pateikti jį, pareikalavus 
kontroliuojantiems pareigūnams. (Pagal Kauno m. sav. tvarką); 

 Gaudamas leidimą pareiškėjas privalo pateikti banko patvirtintą 
mokesčio sumokėjimo dokumentą, o leidimą išduodantis pareigūnas 
� užregistruoti šį dokumentą ir sumokėtą mokesčio sumą. Ant 
mokėjimo dokumento užrašoma, kad leidimas išduotas. (Pagal 
Širvintų r. tvarką). 

Siūlome perkėlus paslaugą į elektroninę erdvę, mokėjimo faktą sudaryti 
galimybę fiksuoti ir mokant VIISP priemonėmis (VIISP į mokėjimo paskirtį 
įrašytų transporto priemonės valstybinius numerius). Tokiu atveju nebus 
reikalinga žyma ant mokėjimo dokumento, kad leidimas išduotas, kadangi 
VIISP priemonėmis atlikus mokėjimą jis bus susiejamas su teikiamu 
prašymu. Kontroliuojančiam pareigūnui nereikėtų prašyti mokėjimą 
patvirtinančio dokumento, kadangi leidime savivaldybės specialistas 
nurodytų mokėjimo duomenis. 

Ar savivaldybėms būtų priimtina tokia su mokėjimu susijusių veiksmų eiga 
elektroninėje paslaugoje?  

11.  2014-03-18 Klaipėdos m. sav. analizės metu nurodė, kad kaip mokėjimo patvirtinimas 
reikalingas mokėjimo kvitas. Kitos pilotinės savivaldybės nurodė, kad el. 
paslaugoje apmokėjimas turi vykti el. būdu, t.y., naudojantis VIISP mokėjimo 
funkcionalumais.  

Atkreiptinas dėmesys, šiuo metu į el. erdvę perkeliama didelė dalis 
savivaldybių el. paslaugų – visose jose numatyta galimybė apmokėjimą 
atlikti el. būdu. Taip pat - el. paslaugos procese numačius galimybę 
apmokėti el. būdu nėra apribojama galimybė specialistui priimti mokėjimą 
pagrindžiantį dokumentą, jei paslaugos gavėjas jį pateikia specialistui 
tiesiogiai.  

Siūlymas: Kadangi kuriama el. paslauga, kvito nereikalauti ir suteikti 
galimybę paslaugą gauti pilnai elektroniniu būdu.  

Klaipėdos m. sav.: Patvirtinta 2014.03.19 skambučio 
metu 
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Ar Klaipėdos m. sav. sutinka su šiuo siūlymu? 

12.  2014-03-18 Šiuo metu prašymas būna pareiškėjo derinamas su kitomis institucijomis 
prieš pateikiant jį savivaldybei, priklausomai nuo maršruto ir savivaldybės 
specifikos - pvz., Policija, Lietuvos geležinkeliais, „Autrolis“, t.t. 
Elektronizuojant paslaugą, tai apsunkintų prašymo teikimą. 

Siūlome, kad reikalingus suderinimus su kitomis institucijomis vykdytų už 
prašymo nagrinėjimą atsakingas savivaldybės specialistas, persiųsdamas 
gautą prašymą kitos institucijos atstovui el. paštu ar kitomis priemonėmis. 
Taip pareiškėjui būtų supaprastinamas paslaugos teikimo procesas, būtų 
užtikrinamas visų reikalingų suderinimų atlikimas. 

Pastaba: Panaši praktika jau yra taikoma išduodant leidimą kirsti medžius, 
kuris taip pat yra perkeliamas į el. erdvę šio projekto metu (leidimo derinimas 
su kitomis institucijomis yra atliekamas savivaldybės specialisto) ir kitose 
savivaldybių paslaugose. 

Ar visos savivaldybės sutinka su šiuo siūlymu? 

Ignalinos r. sav.: Patvirtinta 2014-03-19 el. paštu 

Kauno m. sav.: 2014-03-18 el. paštu atsakyta: „Mes 
kaip ir sutiktume, tik reiktų aiškiai reglamentuoti per 
kiek laiko derinančioji  institucija privalo suderinti, nes 
bendras terminas 20 d. d. tikrai netinka, nes mes turim 
leidimą išduoti per 5 d. d. nuo prašymo gavimo 
dienos.“ 

Klaipėdos m. sav.: 2014.03.19 skambučio metu 
nurodyta, kad su pasiūlymu nesutinkama, kadangi tai 
pernelyg padidintų savivaldybės specialistams 
tenkančią administracinę naštą. 

Širvintų r. sav.: Patvirtinta 2014-03-18 el. paštu. 

13.  2014-03-20 Atsižvelgiant į tai, kad tarp savivaldybių nėra prieinama bendros nuomonės 
dėl derinimo su kitomis institucijomis perkėlimo savivaldybei (Klaipėdos m. 
sav. nesutinka, kad derinimą vykdytų savivaldybės specialistas), žemiau 
pateikiame derinimo perkėlimo savivaldybėms pliusus ir minusus. 

Pliusai: 

 Pareiškėjui išnyktų poreikis pačiam derinti prašymą su kitomis 
institucijomis; 

 Savivaldybė yra labiau patyrusi šiose paslaugose ir geriau žino, su 
kuo prašymas turi būti derinamas; 

 LRV nutarimu „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo 
viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo 
administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ numatyta 
pareiškėjo neprašyti informacijos iš kitų institucijų, kuomet paslaugą 
teikianti institucija gali pati jų paprašyti. „36. Asmenų prašymų 
nagrinėjimas taikant „vieno langelio“ principą reiškia, kad prašymai 
priimami ir atsakymai į juos pateikiami vienoje darbo vietoje ir 

2014.03.21 d. susitikimo metu priimtas galutinis 
sprendimas: Derinimus palikti pačiam pareiškėjui, 
kadangi taip pagreitinamas leidimo išdavimo 
procesas. 

Pareiškėjui turi būti pateikiamas kiekvienos 
savivaldybės lygmenyje nustatytas informacinis 
pranešimas, nurodantis, kokiomis sąlygomis reikalingi 
kokie suderinimai. 

Iš VKTI atstovo gauta informacija, kad kriterijai, pagal 
kuriuos reikalinga derinti su kitomis institucijomis, yra 
nustatomi savivaldybių lygmenyje ir valstybiniu 
lygmeniu nėra reglamentuoti. Atsižvelgiant į šią 
informaciją, siūlome nustatyti, kad prašymo formos 
laukas, kuriame prisegami suderinimą patvirtinantys 
dokumentai turėtų kontekstinę pagalbą, kuri 
nustatoma pagal kiekvienos savivaldybės pateikiamą 
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sprendimui priimti reikalingą informaciją iš savo institucijos 
administracijos padalinių, pavaldžių institucijų, prireikus – ir iš kitų 
institucijų gauna pati prašymą nagrinėjanti institucija, 
neįpareigodama to atlikti asmenį, kuris kreipiasi.“ 

 Savivaldybė būtų matoma kaip institucija, mažinanti administracinę 
naštą pareiškėjams. 

Minusai: 

 Pareiškėjas prašymą pats suderintų greičiau nei savivaldybės 
specialistas; 

 Savivaldybės gali nespėti leidimo išduoti per numatytą 5 d.d. 
terminą; 

 Padidėja darbo krūvis savivaldybės specialistams. 

Siūlome derinimus vykdyti savivaldybės specialistui. 

Ar Klaipėdos m. sav. sutiktų su siūlymu? 

aprašymą. 

14.  2014-03-18 Šiuo metu savivaldybė išduoda leidimus tik tiems keliams, kurie priklauso 
savivaldybei. Savivaldybė leidimų neišduoda važiavimui valstybinės ir 
regioninės reikšmės keliais ir keliais, priklausančiais nacionaliniams ir 
regioniniams parkams bei miškų urėdijoms. 

Siūlome el. paslaugoje pateikti šią informaciją, siekiant išvengti klaidingų 
prašymų, pateikiamų savivaldybėms. 

Ar visos savivaldybės sutinka su šiuo siūlymu? 

Ignalinos r. sav.: Patvirtinta 2014-03-19 el. paštu 

Kauno m. sav.: Patvirtinta 2014-03-18 el. paštu 

Klaipėdos m. sav.: Patvirtinta 2014.03.19 skambučio 
metu 

Širvintų r. sav.: Patvirtinta 2014-03-18 el. paštu. 

15.  2014-03-18 Ignalinos r. sav. iškėlė praktinį klausimą, ar leidimas turėtų būti išduodamas 
kombainams - klausimas aktualus tiek teikiant elektroninę paslaugą, tiek 
paslaugos gavėjui kreipiantis tiesiogiai į savivaldybę. Paslaugos objektas yra 
didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės, kurios 
apibrėžiamos kaip: 

„Didžiagabaritė transporto priemonė – transporto priemonė, kurios 
matmenys (ilgis, plotis, aukštis) su kroviniu ar be jo yra didesni už 
didžiausius leistinus dydžius.“ 

Jei kombainas viršija leistinus dydžius, jam taip pat turėtų būti išduodamas 

Ignalinos r. sav.: 2014-03-19 el. paštu atsakyta: 
„Rajone registruotiems kombainams, spec. transportui 
teikiamoms paslaugoms daryti išimtį ir mokesčio 
neimti“ 

ir 

„Siūlome nustatyti vietinės reikšmės keliais važiuoti 
didžiagabaričių ir sunkiasvorių transporto priemonių 
mažesnius transporto priemonių bendrosios masės ir 
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leidimas. 

Ar Ignalinos r. sav. manytų, kad šią informaciją reikėtų el. paslaugoje pateikti 
kaip kontekstinę pagalbą pareiškėjui? (jei yra dažnai klausiama ir kyla 
neaiškumų, siūlome įtraukti šį paaiškinimą) 

ilgio kriterijus, atsižvelgiant į vietinės reikšmės kelių 
dangos konstrukcijos būklę ir išvežimo laikotarpį. 
Daugumos vietinės reikšmės kelių  ir gatvių 
konstrukcijos ( pagrindai ir dangos ) bei sankryžų ir 
nuovažų spinduliai neatitinka KTR ir STR nustatytiems 
reikalavimams.  Tai būtų taikytina ir miškovežiams, 
kurie labai gadina vietines reikšmės kelius, ir kurių 
leidžiami maksimalus nustatyti  matmenys ir bendroji 
masė neviršija  nustatytų kriterijų.“ 

 

Mokesčio rinkimas el. paslaugos metu priklauso nuo 
savivaldybės specialisto sprendimo. Jeigu norima 
atleisti nuo rinkliavos, el. paslaugos procesas tam 
apribojimų nesudaro. Norime atkreipti dėmesį, kad 
pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus tokie 
atleidimai nėra numatyti ir gali būti reikalingi teisės 
aktų pakeitimai. 

16.  2014-03-18 Šiuo metu teikiama popierinė paraiška yra pasirašoma parašu. 
Elektronizuojant šią paslaugą, prašymą galės teikti tik sistemoje 
autentifikuoti asmenys (prisijungę per el. bankininkystę), todėl pareiškėjo 
tapatybė bus patvirtinta. Ignalinos r., Širvintų r. ir Kauno m. savivaldybės 
nurodė, kad tokio tapatybės nustatymo pakanka. Klaipėdos m. sav. nurodė, 
kad el. parašo gali būti reikalaujama „dėl viso pikto“. 

Atsižvelgiant į tai, kad daugumos nuomone pasirašymas el. parašu nėra 
reikalingas, siūlome fiksuoti šį sprendimą.  

Atkreipiame dėmesį, kad esant poreikiui, savivaldybės turės galimybę 
pakeisti konfigūruojamą parametrą ir nustatyti poreikį pasirašyti el. parašu. 

Ar Klaipėdos m. sav. sutinka su šiuo siūlymu? 

Klaipėdos m. sav.: Patvirtinta 2014.03.19 skambučio 
metu 

17.  2014-03-18 Šiuo metu už suteiktą leidimą yra renkama rinkliava. Vienas iš rinkliavos 
apskaičiavimui reikalingų duomenų yra maršruto ilgis. Elektronizuojant 
paslaugą, nagrinėjamos dvi alternatyvos – mokėjimo vykdymas teikiant 

Ignalinos r. sav.: Patvirtinta 2014-03-19 el. paštu 

Kauno m. sav.: 2014-03-18 el. paštu atsakyta: 
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prašymą pagal sistemos apskaičiavimą arba mokėjimas pagal specialisto 
apskaičiavimą. Šiuo metu Lietuvoje eksploatuojamose informacinėse 
sistemose nėra tokio funkcionalumo, pagal kurį pareiškėjas galėtų tiksliai 
nurodyti maršruto ir sistema apskaičiuotų maršruto ilgį (pvz., interaktyvus 
žemėlapis). Šiuo metu Lietuvos automobilių kelių direkcija planuoja 
informacinių sistemų atnaujinimus, kurių metu būtų kuriamas toks 
funkcionalumas. 

Atsižvelgiant į dabartines technines galimybes, siūlome rinkliavos 
sumokėjimą vykdyti specialistui išnagrinėjus prašymą ir apskaičiavus 
mokėjimo sumą. 

Ar visos savivaldybės sutinka su šiuo siūlymu? 

„Formulė turėtų būti abiem atvejais, tik specialistas 
turėtų turėti galimybę patikslinti maršruto ilgį“. 

Klaipėdos m. sav.: Patvirtinta 2014.03.19 skambučio 
metu 

Širvintų r. sav.: Patvirtinta 2014-03-18 el. paštu. 

 

Galutinis sprendimas: VIISP bus automatiškai 
apskaičiuojama mokesčio suma 10-iai kilometrų 
(vienkartinio leidimo atveju) arba visam leidimui 
(mėnesinio arba metinio leidimo atveju). 

18.  2014.03.24 Su VKTI derinta galimybė su VKTI vykdomą leidimo derinimą atlikti el. būdu: 

Telefonu aptarėme pasiūlymą, kad derinimas, kurį atlieka VKTI su 9-iomis 
savivaldybėmis dėl „Leidimo važiuoti valstybinės reikšmės keliais 
didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis“ vyktų el. 
būdu.  

Derinimą reglamentuoja LR Susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 23 d. 
įsakymas Nr. 3-289: „Leidimus išduoda Inspekcija, važiavimo maršrutą 
suderinusi su <...> Alytaus miesto, Druskininkų, Kauno miesto, Klaipėdos 
miesto, Marijampolės, Palangos miesto, Panevėžio miesto, Šiaulių miesto, 
Vilniaus miesto savivaldybių administracijomis, kai važiuojama jų teritorijose 
esančiomis gatvėmis, kurios yra valstybinės reikšmės kelių tąsa.“ 

  

Pasiūlymas Leidimo derinimą su savivaldybėmis el. būdu (per VIISP arba 
perduodant paslaugų gavėjo prašymą iš IS KELTRA) atmestas dėl šių 
priežasčių: 

1. Derinimas ir šiuo metu vykdomas el. būdu – VKTI specialistas persiunčia 
užklausimą el. paštu savivaldybės darbuotojui ir gauna atsakymą.  

2. VKTI specialistams tektų dirbti su keliomis IS - papildomas jungimąsis prie 
kitų IS sudarytų papildomą administracinę naštą specialistams. 

VKTI atstovo 2014.03.26 atsakymas: 

Patvirtintu. 

P. S. Inspekcija jau ne vienus metus siekia gauti 
finansavimą iš įvairių šaltinių, kad sukurti naują 
informacinę sistemą el. paslaugų teikimui, perkeliant į 
el. erdvę dar daugiau Inspekcijos teikiamų paslaugų, 
tarp kurių numatyta ir šių leidimų išdavimo el. 
paslauga. Jei nepasikeis teisės aktų reikalavimai dėl 
maršrutų derinimo su nurodytomis 9 savivaldybėmis, 
elektroninis maršrutų derinimas bus sprendžiamas 
naujos IS rėmuose. Taip pat neatmetama galimybė, 
kad šių leidimų išdavimas el. priemonėmis gali būti 
perduotas Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie 
Susisiekimo ministerijos, kuri pagal Lietuvos 
Respublikos kelių įstatymo 7 str. valdo valstybinės 
reikšmės kelių informacinę sistemą, renka, sistemina 
ir saugo joje duomenis apie valstybinės reikšmės 
kelius. Pagal šio įstatymo 4 str. 2 d., valstybinės 
reikšmės kelius turto patikėjimo teise įstatymų ir kitų 
teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir jais 
disponuoja Susisiekimo ministerijos įsteigtos 
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3. IS KELTRA modifikacijų ir sąsajos su VIISP šiuo metu realizuoti nėra 
galimybės (paslaugos gavėjo prašymo duomenys šiuo metu nėra suvedami į 
IS - būtų reikalinga keisti procesus sistemoje). 

4. Šis derinimas dėl Leidimo aktualus ne visoms SI, o tik 9 savivaldybių 
atveju (Alytaus miesto, Druskininkų, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, 
Marijampolės, Palangos miesto, Panevėžio miesto, Šiaulių miesto, Vilniaus 
miesto savivaldybių). 

Kaip aptarėme telefonu, norėtume pasitvirtinti, kad šis pasiūlymas (derinimą 
vykdyti el. būdu el. paslaugos apimtyje) atmestas. 

valstybės įmonės ar jos įgaliota Lietuvos automobilių 
kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. 

19.  2014.03.24 Su VĮ „Regitra“ derinta galimybė gauti transporto priemonės duomenis iš 
kelių transporto priemonių registro: 

Į Kelių transporto priemonių registrą (KTPR) iš VIISP būtų pateikiami šie 
duomenys: 

 Fizinio asmens (paslaugos gavėjo) arba Juridinio asmens 
(paslaugos gavėjo) kodas; 

 Transporto priemonės identifikacinis numeris. 

Pagal šią užklausą, iš KTPR norime gauti šiuos duomenis: 

 Požymis, ar paslaugos gavėjas yra teisėtas transporto priemonės 
savininkas arba valdytojas; 

 Transporto priemonės markė; 

 Transporto priemonės modelis. 

 

Regitra atsakymas: 

Norime jus informuoti, kad mūsų įmonėje jau yra įdiegta duomenų teikimo 
sistema („XUAS“ užklausos pateikiamos ir gaunamos XML formatu, 
webservice). Taip pat norėtume jus informuoti kad naujos sąsajos skirtos 
savivaldybėm artimiausiu metu negalėsim sukurti dėl žmogiškųjų resursų 
stokos. Siūlome naudotis mūsų jau turimom sąsajom. 

 

Galutinis sprendimas: Į procesą įtraukti automatinį 
tikrinimą su kelių transporto priemonių registru, kurio 
metu pagal transporto priemonės valstybinį numerį 
būtų gaunama informacija apie transporto priemonės 
valdytoją, markę ir modelį. 
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Papildoma užklausa Regitros atstovui: 

 Ar gerai suprantame, kad naudojantis jūsų egzistuojančia duomenų 
teikimo sistema būtų galima gauti mūsų anksčiau įvardintus 
duomenis? 

 Ar gerai suprantame, kad jūsų įvardintus webservice galima inicijuoti 
realizuojant atitinkamus technologinius sprendimus VIISP? 

 Naudojantis jūsų įvardintais jau turimais web service, kuri iš šių 
alternatyvų būtų priimtina: 

o Paslaugos gavėjui įregistravus transporto priemonę KTPR 
galimos tokios duomenų perdavimo alternatyvos: 

a) Iš KTPR inicijuojamas webservice, kurio pagalba 
automatiškai perduodami duomenys į VIISP 
Paslaugos gavėjo prašymą; 

b) Paslaugos gavėjas jungiasi prie VIISP ir inicijuoja 
webservice VIISP, kuris teikia užklausas KTPR 
(perduodamas asmens kodas ir identifikacinis 
numeris) dėl duomenų. Inicijavus webservice būtų 
atliekamos periodinės užklausos į KTPR. 

 

Regitra atsakymas: 

1. Naudojantis mūsų turima duomenų teikimo sistema galima gauti 
duomenis apie transporto priemonę ir jos valdytoją (paieška galima 
pagal asmens/įmonės kodą, valstybinį registracijos numerį, 
registracijos dokumento numerį, VIN kodą - transporto priemonės 
indentifikavimo numerį, taip pat registro objekto identifikavimo kodą 
(ROIK)  - TPid ) 

2. Kaip bus realizuota webservice‘as  duomenų gavėjo pusėje yra 
duomenų gavėjo sprendimas. 

3. a. Variantas šiuo metu dar nėra įmanomas ir šių metų darbų 
planuose sukurti nebuvo planuotas. 

b. Žr. 2 punktą. 
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