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1. PASLAUGŲ GRUPĖS APIMTIS 
 
S29 „Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi paslaugos“ sudaro šios paslaugos: 

29.1 Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas; 
29.2 Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi dublikato išdavimas; 
29.3 Patikslinto leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas; 
29.4 Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimo panaikinimas. 

 
Paslaugos teikiamos (paslaugą gali inicijuoti): 

1. Fiziniams Lietuvos asmenims; 
2. Fizinių asmenų įgaliotiems fiziniams asmenims; 
3. Juridinių asmenų įgaliotiems fiziniams asmenims; 
4. Juridiniams Lietuvos asmenims; 

 
29.1 Paslaugos rezultatas yra: 

► Leidimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi; 
► Raštas apie leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi neišdavimą. 

29.2 Paslaugos rezultatas yra: 
► Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi dublikatas; 
► Raštas apie leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi dublikato  neišdavimą. 

29.3 Paslaugos rezultatas yra: 
► Patikslintas leidimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi; 
► Raštas apie patikslinto leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi neišdavimą. 

29.4 Paslaugos rezultatas yra: 
► Panaikintas leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimas; 
► Raštas apie atsisakymą panaikinti leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi 

galiojimą. 
 
  
 
 
Dokumente naudojamos sąvokos: 

Sąvoka Paaiškinimas 

Leidimas Leidimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi.  

Pažyma Pažyma apie ketinimą išduoti leidimą vežti keleivius lengvaisiais 
automobiliais taksi. Ši pažyma išduodama tokiu atveju, kai vežėjas dėl 
leidimo išdavimo kreipiasi turėdamas transporto priemonę, kuri nėra 
įregistruota Lietuvoje arba išregistruota. 
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2. PROCESO SCHEMOS IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI 

2.1. S29. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas procesas 
 

 

    
1 pav. S29. „Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas“ proceso schema  
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1 lentelė. Proceso S29. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi 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 iš paslaugų grupės „Leidimo vežti keleivius 
lengvaisiais automobiliais taksi paslaugos“. 

2 – Prašymo 
pildymas 

S_REIK_2 Pareiškėjas inicijuoja „Prašymo pildymą“. Šiame sub-procese: 

► Pareiškėjas pasirenka savivaldybę;  
► Prisijungus kaip FA, 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). 

3 – Pasibaigia 
paslaugos 
laikas 

S_REIK_4 Prašymui pateikti pareiškėjas turi nustatytą dienų skaičių, skaičiuojant nuo pradėto pildyti prašymo paskutinio išsaugojimo 
(šiuo metu VIISP nustatytas terminas – 30 dienų). 

4 – Atmesta S_REIK_5 Neleidžiama tęsti prašymo pildymo nustačius, kad paslaugos gavėjo juridinio asmens teisinis statusas yra likviduojamas, 
bankrutuojantis arba bankrutavęs. 

5 – Pabaigti 
paslaugą 
(procesas 
nutrauktas) 

S_REIK_6 Nepateikus prašymo per nustatytą dienų skaičių, paslaugos teikimo procesas nutraukiamas. 

5 – Ar 
reikalingas 
mokėjimas/ 
automatiniai 
tikrinimai? 

S_REIK_7 Jei reikalingas mokėjimas ir / arba automatiniai tikrinimai, procesas tęsiamas žingsniu 7 „Išskyrimo žingsnis“ 

Jei prašymas yra teikiamas dėl paslaugos, kuriai nereikalingas apmokėjimas ir nereikalingi automatiniai tikrinimai, procesas 
tęsiamas žingsniu 12 „Sprendimo priėmimas“. Paslauga, kuriai nereikalingas mokėjimas ir automatiniai tikrinimai:  

29.4 Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimo panaikinimas. 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

7 – Išskyrimo 
žingsnis 

S_REIK_8 

 

Procesas tęsiamas viena ar abejomis atšakomis, priklausomai nuo to kokią paslaugą pareiškėjas pasirenka prašymo 
pildymo metu.  

Mokėjimas yra sudėtinė prašymo pateikimo dalis (procesas turi būti nukreipiamas į sub-procesą 9 „Mokėjimas“) tuo atveju, 
kuomet prašymas yra teikiamas dėl mokamos paslaugos. Mokamos paslaugos yra: 

29.1 Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas; 
29.2 Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi dublikato išdavimas; 
29.3 Patikslinto leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas. 

Mokėjimas nereikalingas (procesas neturi būti nukreipiamas į sub-procesą 9 „Mokėjimas“), kuomet pasirinkta paslauga: 
29.4 Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimo panaikinimas. 

Jei paslaugai yra reikalingi automatiniai tikrinimai su kitomis sistemomis ir / ar registrais, procesas tęsiamas žingsniu 8 
„Automatiniai tikrinimai“. Paslauga, kuriai reikalingi automatiniai tikrinimai, yra: 

29.1 Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas. 
Automatiniai tikrinimai nereikalingi (procesas neturi būti nukreipiamas į sub-procesą 8 „Automatiniai tikrinimai“), kuomet 
pasirinktos paslaugos: 

29.2 Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi dublikato išdavimas; 
29.3 Patikslinto leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas. 
29.4 Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimo panaikinimas. 

8 – Automatiniai 
tikrinimai 

S_REIK_9 Šiame sub-procese automatiškai gaunami duomenys: 

► Apie fizinio asmens individualios veiklos pažymą iš Integruotos mokesčių informacinės sistemos (IMIS). 
► Apie transporto priemonę, jos valdytojus ir savininkus iš Kelių transporto priemonių registro (KTPR). 

9 – Mokėjimas S_REIK_10 Šis sub-procesas inicijuojamas pareiškėjui pateikus prašymą. Pareiškėjui arba jo nurodytam asmeniui automatiškai 
sukuriama mokėjimo užduotis, jei prašoma suteikti paslauga yra mokama.   

S_REIK_11 Šiame sub-procese pareiškėjas arba jo nurodytas asmuo apmoka už paslaugą per VIISP sisteminę paslaugą (:BP.02 
Paslaugos apmokėjimas per VIISP) arba VIISP tikrina, ar mokėtojo atliktas mokėjimas gautas į VMI (:BP.03 Tikrinimas dėl 
apmokėjimo).  

S_REIK_12 Mokėjimo sumą VIISP nustato ir nurodo pareiškėjui automatiškai. Nurodomos šiuo metu galiojančios rinkliavų sumos. 
Konkrečias sumas turi sukonfigūruoti diegėjas el. paslaugų diegimo metu pagal savivaldybių pateiktą aktualią informaciją. 

S_REIK_13 Jei prašymas teikiamas dėl daugiau nei vieno  leidimo išdavimo, patikslinto leidimo išdavimo, leidimo dublikato išdavimo, 
mokėtojui pateikiama reikiama apmokėti suma turi būti automatiškai suskaičiuojama pagal prašomų išduoti leidimų, leidimų 
dublikatų ar patikslintų leidimų skaičių. 

10 – Pasibaigia 
apmokėjimo 

S_REIK_14 Apmokėti pareiškėjas turi nustatytą dienų skaičių, skaičiuojant nuo mokėjimo užduoties sukūrimo. Apmokėjimo terminas yra 
konfigūruojamas parametras, kuris taikomas visoms savivaldybėms vienodai.  
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

laikas S_REIK_15 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). 

12 – Sprendimo 
priėmimas 

S_REIK_16 Šiame sub-procese savivaldybėje priimamas sprendimas. Sub-proceso metu pareiškėjas yra informuojamas apie tarpines 
paslaugos teikimo būsenas, gautas iš SI DVS. Tarpinės paslaugos teikimo būsenos yra nurodytos 7 skyriuje „TARPINĖS 
PASLAUGOS TEIKIMO BŪSENOS“. 

13 – Koks 
sprendimas 
priimtas? 

S_REIK_17 VIISP nukreipia el. paslaugos procesą, priklausomai nuo to, kuri sub-proceso „Sprendimo priėmimas“ pabaiga pasiekta: 

► Jei „Tarpinis informavimas – Išduodama pažyma apie ketinimą“ (priimtas sprendimas išduoti pažymą apie ketinimą 
išduoti leidimą), procesas nukreipiamas į žingsnį 17 „Transporto priemonės įregistravimas ir apdraudimas“; 

► 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 / Apmokėjimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Prašymo tikslinimas / mokėjimas“ 

(paslaugos būsena – „laukiama“). 

S_REIK_18 Tarpinis informavimas – „Išduodama pažyma apie ketinimą“ galimas tik tuo atveju, jei prašymas pateiktas dėl paslaugos 
29.1 „Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas“ ir prašymo dėl leidimo išdavimo formoje 
pareiškėjas pažymėjo, kad leidimą pageidauja gauti transporto priemonei, kuri dar nėra įregistruota Lietuvoje arba yra 
išregistruota (t.y., lauke „Transporto priemonė, dėl kurios teikiamas prašymas, yra“ pasirinktos reikšmės „Nėra įregistruota 
Lietuvoje“ arba „Išregistruota“). 

Jei yra galimas Tarpinis informavimas - „Išduodama pažyma apie ketinimą“, Teigiamas sprendimas turi nebūti galimas 
pasirikti. 

S_REIK_19 Jei sprendimo priėmimo užduotis inicijuojama iš sub-proceso „Transporto priemonės įregistravimas“ (pareiškėjui įvykdžius 
transporto priemonės įregistravimo ir apdraudimo užduotį), turi būti galima priimti tik šiuos sprendimus: 

► Teigiamas sprendimas. 
► Neigiamas sprendimas. 

14 – Prašymo 
tikslinimas / 
mokėjimas 

S_REIK_20 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; 
► Pareiškėjas apmoka trūkstamą sumą už paslaugą; 
► Pareiškėjas el. parašu pasirašo patikslintą prašymą. 

15– Pasibaigia 
laikas 

S_REIK_21 Pasibaigus prašymo duomenų tikslinimui skirtam laikui, pateiktas prašymas grąžinamas SI specialistui. Iš naujo sukuriama 
sprendimo priėmimo užduotis SI specialistui. 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

9 psl. iš 54 
S29. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas elektroninių paslaugų proceso schemų ir funkcinių reikalavimų 

procesų žingsniams ir dokumentų formoms dokumentas 

 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

16– 
Informacijos 
perdavimas 
institucijai 

S_REIK_22 Šiame sub-procese VIISP informuoja SI specialistą apie: 

► Per nustatytą terminą neatliktą prašymo patikslinimą ir / arba mokėjimą (žr. žingsnį 15); 
► Per nustatytą terminą neatliktą transporto priemonės įregistravimą (žr. žingsnį 18). 

17– Transporto 
priemonės 
įregistravimas ir 
apdraudimas 

S_REIK_23 Šis sub-pocesas inicijuojamas institucijos specialistui priėmus sprendimą dėl pažymos apie ketinimą išduoti leidimą 
išdavimo („Tarpinis informavimas – Išduodama pažyma apie ketinimą“). Šiame sub-procese pareiškėjui sukuriama 
transporto priemonės įregistravimo ir apdraudimo užduotis, kurios metu: 

► Pareiškėjas įregistruoja ir apdraudžia transporto priemonę; 
► Pareiškėjas praneša apie transporto priemonės įregistravimą ir apdraudimą per VIISP.  

S_REIK_24 SI specialistas turi turėti galimybę bet kuriuo metu panaikinti pareiškėjui sukurtą transporto priemonės įregistravimo ir 
apdraudimo užduotį, šią užduotį pakeisdamas nauju sprendimu. Turi būti galimas:  

► Tarpinis informavimas – „Išduodama pažyma apie ketinimą“ 
► Teigiamas sprendimas; 
► Neigiamas sprendimas; 
► Reikalingas patikslinimas / Apmokėjimas. 

18– Pasibaigia 
laikas 

S_REIK_25 Pasibaigus transporto priemonės įregistravimui skirtam laikui (iš KTPR negavus visų reikiamų duomenų apie įregistruotą 
transporto priemonę), pateiktas prašymas grąžinamas SI specialistui. Iš naujo sukuriama sprendimo priėmimo užduotis SI 
specialistui.  
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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, 
paslaugą ir jeigu 
reikia atstovaujamą 
JA arba FA 

S_REIK_26 Šiame žingsnyje pareiškėjas nurodo informaciją, kuri reikalinga tolesniems sub-proceso žingsniams vykdyti: 
► Savivaldybę: 
► Paslaugą: 

► (S.29.1) Leidimo išdavimas; 
► (S.29.2) Leidimo dublikato išdavimas; 
► (S.29.3) Patikslinto leidimo išdavimas. 
► (S.29.4) Leidimo galiojimo panaikinimas. 

► Jei prisijungęs yra fizinis asmuo, požymį, ar prašymą teikia: 
► Asmuo, įgaliotas juridinio asmens (reikia pateikti JA kodą); 
► Juridinio asmens vadovas (reikia pateikti JA kodą); 
► Asmuo, įgaliotas kito fizinio asmens (reikia pateikti FA kodą); 
► Asmuo už save. 

► Jei paslauga yra mokama ir pareiškėjas nurodo, kad paslaugą apmokės kitas asmuo, nurodomas mokėtojo FA 
kodas arba JA kodas. 

 
Norėdamas tęsti procesą, pareiškėjas privalo: 

► Pasirinkti vieną paslaugą; 
► Nurodyti paslaugos gavėją, jei pareiškėjas yra prisijungęs kaip FA ir yra nustatyta, kad atstovauja kitą asmenį. 

2.5 – Išskyrimo 
žingsnis 

S_REIK_27 Duomenų iš GR užklausiama tais atvejais, kai paraišką teikia fizinis asmuo, paslaugos gavėjas yra fizinis asmuo arba 
paslaugos mokėtojas yra fizinis asmuo. 

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

2.6 – Užklausti 
duomenų GR 

S_REIK_28 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

 S_REIK_29 Pagal iš GR gautą informaciją apie fizinio asmens (paslaugos gavėjo) deklaruotą gyvenamąją vietą (adresą), turi būti 
automatiškai nustatoma savivaldybė, kuriai turės būti perduodamas prašymas. Pareiškėjui turi būti palikta galimybė 
automatiškai nustatytą savivaldybę koreguoti. 

Pastaba. Prašymas teikiamas pagal paskutinę fizinio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą. 

2.7 - Gauti 
duomenis iš GR 

S_REIK_30 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

2.8 – Užklausti 
duomenų iš JAR 

S_REIK_31 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

S_REIK_32 Pagal iš JAR gautą informaciją apie juridinio asmens registracijos buveinę (adresą), turi būti automatiškai nustatoma 
savivaldybė, kuriai turės būti perduodamas prašymas. Pareiškėjui turi būti palikta galimybė automatiškai nustatytą 
savivaldybę koreguoti. 

Pastaba. Prašymas teikiamas pagal paskutinę juridinio asmens registracijos vietą. 

2.9 - Gauti 
duomenis iš JAR 

S_REIK_33 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.11 – Ar tinkamas 
JA statusas? 

S_REIK_34 Jei paslaugos gavėjas yra JA, tikrinamas iš JAR gautas JA teisinis statusas. Jei teisinis statusas nėra „bankrutuojantis“, 
„bankrutavęs“ arba „likviduojamas“ (JA statusas yra tinkamas), toliau turi būti vykdomas 2.13 žingsnis. Jei JA statusas 
yra netinkamas, toliau turi būti vykdomas 2.12 žingsnis, kurio metu nutraukiamas paslaugos teikimas.  

Jei paslaugos gavėjas yra FA, visais atvejais toliau turi būti vykdomas 2.13 žingsnis. 

2.12 – Sub-
proceso pabaiga 
(Atmesta) 

S_REIK_35 Ši sub-proceso pabaiga pasiekiama, jei JA teisinis statusas yra „bankrutuojantis“, „bankrutavęs“ arba „likviduojamas“. 

2.13 – 
Automatiškai 
užpildyti prašymo 
laukus 

S_REIK_36 Prašymas automatiškai užpildomas: 

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

► iš JAR ir / arba iš GR gautais duomenimis; 
► VIISP tvarkomais duomenimis. 

2.14 – Pildyti ir 
patvirtinti prašymą 

S_REIK_37 Prašymo formos struktūra ir reikalavimai jai plačiau aprašomi skyriuje 6 „PRAŠYMO FORMOS STRUKTŪRA IR 
REIKALAVIMAI“. 

2.16 – :BP.01 
Elektroninis 
pasirašymas 

S_REIK_38 Tuomet, kai SI pasirenka, kad prašymas turi būti pasirašomas el. parašu, turi būti vykdomas bendrasis procesas „BP.01 
Elektroninis pasirašymas“. 

Suderintas konfigūravimo parametras: su savivaldybėmis suderinta, kad prašymo pasirašyti el. parašu nėra reikalinga. 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

13 psl. iš 54 
S29. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas elektroninių paslaugų proceso schemų ir funkcinių reikalavimų 

procesų žingsniams ir dokumentų formoms dokumentas 

 

2.3. Automatinių tikrinimų sub-procesas 

   
3 pav. Automatinių tikrinimų sub-proceso schema  
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3 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Automatiniai tikrinimai" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

8.3 – Užklausti 
duomenų iš IMIS 

S_REIK_39 Duomenų sąsaja su Integruota mokesčių informacine sistema yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

8.4 – Gauti 
duomenis iš IMIS 

S_REIK_40 Duomenų sąsaja su Integruota mokesčių informacine sistema yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

8.5 – Užklausti 
duomenų iš KTPR 

S_REIK_41 Duomenų sąsaja su Kelių transporto priemonių registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

8.6 – Gauti 
duomenis iš KTPR 

S_REIK_42 Duomenų sąsaja su Kelių transporto priemonių registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 
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2.4. Mokėjimo sub-procesas 

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

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

9.3 – Išsiųsti 
apmokėjimą 
vykdančiam 
asmeniui 

S_REIK_43 Pareiškėjui nurodžius, jog paslaugą apmokės kitas mokėtojas, nurodytam asmeniui yra elektroniniu paštu išsiunčiama 
informacija apie reikalingą apmokėjimą ir sukuriama užduotis VIISP. 

9.4 - :BP.02 
Paslaugos 
apmokėjimas per 
VIISP 

S_REIK_44 VIISP automatiškai inicijuoja „BP.02 Paslaugos apmokėjimas per VIISP“. Šiame procese pareiškėjas apmoka už 
paslaugą per VIISP sisteminę paslaugą. 

9.5 - :BP.03 
Tikrinimas dėl 
apmokėjimo 

S_REIK_45 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). 

9.7 - :BP.07 
Informacija dėl 
apmokėjimo 
institucijai 

S_REIK_46 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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2.5. Sprendimo priėmimo sub-procesas 
 

    

 
5 pav. Sprendimo priėmimo sub-proceso schema  
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5 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Sprendimo priėmimas" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavim
o Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

12.2 – Ar gauta 
prašymas / 
patikslinti 
duomenys / 
įregistruota 
transporto 
priemonė? 

S_REIK_47 Tais atvejais, kai procesas inicijuotas iš sub-procesų „Prašymo pildymas“, „Prašymo tikslinimas“ arba „Transporto 
priemonės įregistravimas“, toliau turi būti vykdomas 12.3 žingsnis. Visais kitais atvejais toliau turi būti vykdomas 12.7 
žingsnis. 

12.3 – Perduoti 
prašymą į SI DVS 

S_REIK_48 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“ 

12.4 – Laukimo 
žingsnis 

S_REIK_49 Šio žingsnio metu laukiama, kol iš institucijos DVS bus gauta: 

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

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

12.5 - Gauti 
informaciją apie 
tarpinę paslaugos 
teikimo būseną 

S_REIK_50 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

12.6 – Informuoti 
paslaugos gavėją 
apie tarpinę 
paslaugos teikimo 
būseną 

S_REIK_51 VIISP turi automatiškai informuoti pareiškėją, kai prašymas perduotas SI specialistui. 

12.7 – Gauti 
sprendimą / el. 
dokumentą iš 
institucijos DVS 

S_REIK_52 VIISP iš SI DVS gauna SI specialisto priimtą sprendimą ir, jei reikalinga, parengtą el. dokumentą. Kai priimtas sprendimas 
„Reikalingas patikslinimas“, gali būti perduodama informacija apie reikalingus prašymo arba mokėjimo patikslinimus. 

12.8 – Išskyrimo 
žingsnis 

S_REIK_53 Procesas tęsiamas žingsniu 12.9 „informuoti paslaugos gavėją apie priimtą sprendimą“, jei priimtas vienas iš galimų 
sprendimų: 

► Teigiamas sprendimas; 
► Reikalingas patikslinimas; 
► Neigiamas sprendimas. 

Procesas tęsiamas žingsniu 12.10 „Tarpinis informavimas: Išduodama pažyma apie ketinimą“, jei vykdomas tarpinis 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavim
o Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

informavimas: 

► Tarpinis informavimas: Išduodama pažyma apie ketinimą. 

12.9 – Informuoti 
paslaugos gavėją 
apie priimtą 
sprendimą: 
Teigiamas 
sprendimas /  
Neigiamas 
sprendimas / 
Reikalingas 
patikslinimas 

S_REIK_54 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) ir (arba) reikalingą mokėjimą už paslaugą (pvz., jei automatiškai sukurtos mokėjimo 
užduoties vykdymo metu nebuvo sumokėta visa reikiama suma); 

► Informuoja pareiškėją apie neigiamą sprendimą (pridedamas raštas apie prašomos paslaugos nesuteikimą); 
► Informuoja pareiškėją apie teigiamą sprendimą (parengtą leidimą ar leidimo dublikatą/ patikslintą leidimą/ 

panaikintą leidimo galiojimą). 

S_REIK_55 Sprendimus dėl reikalingo mokėjimo už paslaugą ir reikalingo prašymo duomenų patikslinimo turi būti galimybė  priimti 
vienu metu. 

12.10 – Tarpinis 
informavimas:  

Išduodama 
pažyma apie 
ketinimą 

S_REIK_56 VIISP automatiškai vykdo tarpinį informavimą ir perduoda informaciją pareiškėjui: 

► Informuoja pareiškėją apie išduotą pažymą apie ketinimą išduoti leidimą (pranešimas, informuojantis apie išduotą 
pažymą apie ketinimą išduoti leidimą). 

S_REIK_57 Institucijos specialistui priėmus sprendimą informuoti pareiškėją apie išduotą pažymą apie ketinimą išduoti leidimą, 
pareiškėjui VIISP pareiškėjo erdvėje automatiškai sukuriama transporto priemonės įregistravimo ir apdraudimo užduotis 
(žr. skyrių 2.7 „Transporto priemonės įregistravimo ir apdraudimo sub-procesas“). 

S_REIK_58 Pareiškėjo informavimo apie išduotą pažymą apie ketinimą išduoti leidimą atveju, tarpinė paslaugos būsena keičiasi į 
„Laukiama: Registruojama kelių transporto priemonė“. 

12.15 – Perduoti 
leidimo duomenis į 
KTPR 

S_REIK_59 Duomenų sąsaja su KTRP yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

S_REIK_60 Turi būti realizuota galimybė perduoti leidimo duomenis į KTPR ir galimybė perduoti leidimą el. formatu (.adoc) į e. 
pristatymo IS. 
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2.6. Prašymo tikslinimo / mokėjimo sub-procesas 
   

 
6 pav. Prašymo tikslinimo sub-proceso schema 
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6 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Prašymo tikslinimo / mokėjimo" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

14.2 – Išsiskyrimo 
žingsnis 

S_REIK_61 Institucijos specialistui priėmus sprendimą dėl reikalingo papildomo apmokėjimo už paslaugą, toliau turi būti vykdomas  
9 sub-proceso žingsnis „Mokėjimas“.  

Institucijos specialistui priėmus sprendimą dėl reikalingo prašymo duomenų patikslinimo,  toliau turi būti vykdomas 14.3 
sub-proceso žingsnis „Automatiškai užpildyti prašymo laukus“. 

Institucijos specialistui tuo pat metu priėmus sprendimus dėl reikalingo papildomo apmokėjimo už paslaugą ir dėl 
reikalingo prašymo duomenų patikslinimo, sub-procesas toliau turi būti tęsiamas abejomis galimomis atšakomis: 
vykdomi 9 ir 14.4 sub-proceso žingsniai. 

9 – Mokėjimas - Vykdomas 2.4 skyriuje aprašytas mokėjimo sub-procesas. 

14.3 – 
Automatiškai 
užpildyti prašymo 
laukus 

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

14.4 – Patikslinti ir 
patvirtinti duomenis 

- 

14.6 – :BP.06 
Elektroninis 
pasirašymas 

- 
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2.7. Transporto priemonės įregistravimo ir apdraudimo sub-procesas 

  
7 pav. Transporto priemonės įregistravimo ir apdraudimo sub-proceso schema 
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7 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Transporto priemonės įregistravimas" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

17.2 – Perduoti 
pažymos duomenis 
į KTPR 

S_REIK_62 Duomenų sąsaja su KTPR yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

S_REIK_63 Turi būti realizuota galimybė perduoti leidimo duomenis į KTPR ir galimybė perduoti leidimą el. formatu (.adoc) į e. 
pristatymo IS. 

17.3 – Įregistruoti ir 
apdrausti 
transporto 
priemonę 

- Šio žingsnio metu  pareiškėjas įregistruoja transporto priemonę VĮ Regitra ir ją apdraudžia. Šis žingsnis atliekamas ne 
sistemos priemonėmis ir yra pateikiamas schemoje aiškumo sumetimais. 

17.4 – Institucijai 
pateikti transporto 
priemonės 
įregistravimo ir 
apdraudimo 
duomenis 

S_REIK_64 Šio žingsnio metu pareiškėjas VIISP pareiškėjo erdvėje praneša savivaldybės institucijai apie įregistruotą ir apdraustą 
transporto priemonę įvykdydamas jam sukurtą transporto priemonės įregistravimo ir apdraudimo užduotį. Pranešimo 
forma plačiau aprašoma skyriuje 6 „PRAŠYMO FORMOS STRUKTŪRA IR REIKALAVIMAI“, skiltyje „Specifiniai laukai 
(Pranešimas apie įregistruotą ir apdraustą transporto priemonę)“.  

17.5 – Užklausti 
duomenų iš KTPR 

S_REIK_65 Duomenų sąsaja su Kelių transporto priemonių registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“ 

17.6 – Gauti 
duomenis iš KTPR 

S_REIK_66 Duomenų sąsaja su Kelių transporto priemonių registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“ 

17.7 – Ar visi 
reikiami duomenys 
gauti? 

S_REIK_67 Tolimesnė sub-proceso vykdymo seka priklauso nuo to, ar iš KTPR gauti visi reikiami transporto priemonės duomenys, 
rodantys, kad kelių transporto priemonė gali dalyvauti viešajame eisme: 

► KTPR neradus įrašų dėl nors vieno iš reikiamų transporto priemonės duomenų (transporto priemonės 
registracijos, techninės apžiūros rezultatų ir jos valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 
duomenų), po tam tikro nustatyto intervalo (žr. žingsnį 17.7 „Periodinių tikrinimų intervalas“), vykdoma užklausa 
į KTPR dėl šių duomenų gavimo. Šis procesas automatiškai kartojamas tol, kol: 

► Iš KTPR nėra gaunami visi reikiami, integraciniame taške 17.6 aprašomi, duomenys;  
► Nesibaigia transporto įregistravimo ir apdraudimo užduoties atlikimui skirtas laikas (žr. skyriuje 2.1 

aprašytą žingsnį 18 „Pasibaigia laikas“) 
► Jei iš KTPR gauti visi reikalingi transporto priemonės duomenys, sub-proceso eiga yra baigiama žingsniu 17.9 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

“Sub-proceso pabaiga”. 

S_REIK_68 Pareiškėjui įvykdžius transporto priemonės įregistravimo ir apdraudimo užduotį: 

► Institucijos specialistui sukuriama sprendimo priėmimo užduotis 
► Pareiškėjas yra informuojamas apie visų reikalingų transporto priemonės duomenų perdavimą bei prašymo 

išduoti leidimą svarstymo perdavimą savivaldybės specialistui  
► Paslaugos būsena keičiasi į „Nagrinėjama: Rengiamas leidimas“ 

Transporto priemonės įregistravimo ir apdraudimo užduotis laikoma įvykdyta iš KTPR gavus ir savivaldybės institucijai 
perdavus visus reikiamus transporto priemonės registracijos, techninės apžiūros rezultatų ir jos valdytojų civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo duomenis. 

17.7 – Periodinių 
tikrinimų intervalas 

S_REIK_69 Diegėjas turi įvertinti ir nustatyti tikrinimo dėl transporto priemonės duomenų KTPR intervalą. 
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2.8. Informacijos perdavimo institucijai sub-procesas 
 

   
8 pav. Informacijos perdavimo institucijai sub-proceso schema  
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8 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Informacijos perdavimas institucijai" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

16.2 – 
Suformuojamas 
duomenų rinkinys 

S_REIK_70 Perdavimui į SI DVS VIISP turi automatiškai suformuoti informacinį pranešimą apie: 

► laiku nepatikslintą prašymą ir / arba laiku neatliktą apmokėjimą, kai institucijos specialistas sprendimo priėmimo 
metu, priima sprendimą „Reikalingas apmokėjimas“ 

► laiku neatliktą transporto priemonės įregistravimo ir apdraudimo užduotį. 

16.3 – Informaciją 
perduoti į 
institucijos DVS 

S_REIK_71 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 iš 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 
lietuvis, 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 vardas; 
► Pareiškėjo pavardė; 
► Pareiškėjo gyvenamoji vieta; 
► Pareiškėjo gimimo data; 
► Paslaugos gavėjo vardas; 
► Paslaugos gavėjo pavardė; 
► Paslaugos gavėjo gyvenamoji vieta; 
► Mokėtojo (fizinio asmens) vardas; 
► Mokėtojo (fizinio asmens) pavardė. 

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

Pareiškėjo gimimo 
data gaunama tik, kai 
prašymą teikia FA už 
kitą FA arba už JA. 

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

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

3.  2.8 – Užklausti duomenų iš JAR Perduodama į JAR ► Juridinio asmens kodas. 
► Mokėtojo (juridinio asmens) kodas. 

Juridinio asmens 
kodas perduodamas 
tik tais atvejais, 
kuomet prašymą teikia 
JA, JA vadovas arba 
JA įgaliotas FA. 

Mokėtojo 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 ► Juridinio asmens pavadinimas; 
► Juridinio asmens buveinės adresas; 
► Juridinio asmens teisinis statusas; 
► Juridinio asmens teisinė forma; 
► Juridinio asmens vadovo asmens kodas (kai JA 

vadovas yra Lietuvos pilietis); 
► Juridinio asmens vadovo gimimo metai (kai JA 

vadovas nėra Lietuvos pilietis); 
► Juridinio asmens vadovo vardas; 
► Juridinio asmens vadovo pavardė; 
► Mokėtojo (juridinio asmens) pavadinimas. 

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

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

5.  8.3 – Užklausti duomenų iš IMIS Perduodama į IMIS ► Fizinio asmens (paslaugos gavėjo) kodas. Ši duomenų užklausa 
vykdoma tik,  jei 
paslaugos gavėjas yra 
FA ir prašymas 
pildomas dėl: 

► Leidimo 
išdavimo 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

29 psl. iš 54 
S29. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas elektroninių paslaugų proceso schemų ir funkcinių reikalavimų 

procesų žingsniams ir dokumentų formoms dokumentas 

 

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

6.  8.4 – Gauti duomenis iš IMIS Gaunama iš IMIS ► Požymis, ar FA turi individualios veiklos pažymą; 
► Jei nustatyta, kad asmuo turi individualios veiklos 

pažymėjimą, gaunami; individualios veiklos 
pažymėjimo duomenys: 
► Vardas 
► Pavardė 
► Individualios veiklos pažymėjimo nr.; 
► Individualios veiklos pažymėjimo 

registracijos data; 
► Individualios veiklos pažymėjimo galiojimo 

pradžios data; 
► Veiklos rūšis, kuriai išduotas individualios 

veiklos pažyma (Grupė, Kodas, 
Pavadinimas). 

 

7.  8.5 – Užklausti duomenų iš 
KTPR 

Perduodama į KTPR ► Fizinio asmens (paslaugos gavėjo) kodas; 
► Juridinio asmens kodas; 
► Transporto priemonės identifikacinis numeris. 

Fizinio asmens 
(paslaugos gavėjo) 
kodas siunčiamas tik 
tuo atveju, kai 
paslaugos gavėjas yra 
fizinis asmuo. 

Juridinio asmens 
kodas siunčiamas tik 
tuo atveju, kai 
paslaugos gavėjas yra 
juridinis asmuo.  

8.  8.6 – Gauti duomenis iš KTPR Gaunama iš KTPR ► Sprendimo registruoti transporto priemonę jos 
valdytojo vardu numeris, jo suteikimo data, laikas; 

► Transporto priemonės registracijos ir ją 
patvirtinančio dokumento galiojimo data, laikas; 

► Transporto priemonės gamybinė markė 
(gamintojo prekės pavadinimas) arba modelis 
(gamintojo firmos pavadinimas); 

► Sėdimųjų vietų (tarp jų ir vairuotojo) skaičius; 
► Transporto priemonės savininko (-ų) duomenys: 

► Fizinio asmens: 
► Asmens kodas; 
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► Gimimo data; 
► Vardas (-ai); 
► Pavardė (-ės). 

► Juridinio asmens, Lietuvos Respublikos ir 
užsienio juridinio asmens ir kitos 
organizacijos, taip pat užsienio juridinio 
asmens ar kitos organizacijos filialo ir 
atstovybės duomenys: 

► Juridinio asmens, Lietuvos 
Respublikos ir (ar) užsienio 
juridinio asmens ir kitos 
organizacijos, jų filialo ir 
atstovybės kodas; 

► Juridinio asmens, Lietuvos 
Respublikos ir užsienio juridinio 
asmens ir kitos organizacijos 
filialo ir atstovybės pavadinimas; 

► Juridinio asmens teisinė forma ir 
teisinis statusas; 

► Juridinio asmens, Lietuvos 
Respublikos ir užsienio juridinio 
asmens ir kitos organizacijos 
filialo ar atstovybės buveinės 
adresas. 

► Transporto priemonės valdytojo duomenys: 
► Fizinio asmens: 

► Asmens kodas; 
► Gimimo data; 
► Vardas (-ai); 
► Pavardė (-ės). 

► Juridinio asmens: 
► Kodas; 
► Pavadinimas; 
► Teisinė forma; 
► Buveinės adresas. 

► Transporto priemonės techninės apžiūros 
rezultatų duomenys: 

► Atlikimo adresas; 
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► Data; 
► Galiojimo pabaigos data; 
► Techninę apžiūrą atlikusio; asmens 

pavadinimas arba vardas ir pavardė; 
► Techninę apžiūrą atlikusio asmens 

(juridinio arba fizinio) kodas; 
► Techninę apžiūrą atlikusio asmens 

buveinės ir (arba) veiklos adresas. 
► Transporto priemonės valdytojų civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo duomenys: 
► Draudimo poliso numeris; 
► Įsigaliojimo data; 
► Galiojimo pabaigos data; 
► Draudiko pavadinimas; 
► Draudiko kodas; 
► Draudiko adresas. 

9.  12.3 – Perduoti prašymą SI DVS Perduodama į SI DVS ► Prašymo dokumentas; 
► Iš JAR gauti duomenys; 
► Iš GR gauti duomenys; 
► Iš IMIS gauti duomenys; 
► Iš KTPR gauti duomenys; 
► Prie prašymo pridėti dokumentai. 

 

10.  12.5 - Gauti informaciją apie 
įvykį, pagal kurį nustatoma 
tarpinė paslaugos teikimo būsena 
„Užregistruota“ 

Gaunama iš SI DVS ► Prašymo registracijos numeris.  

11.  12.5 - 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. 

12.  12.7 – Gauti sprendimą / leidimą Gaunama iš SI DVS Sprendimas, gaunamas iš SI DVS:  
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iš SI DVS ► Reikalingas patikslinimas (reikalingų patikslinti 
prašymo laukų sąrašas ir (arba) dokumentų, 
kuriuos reikia pateikti, sąrašas); 

► Neigiamas sprendimas (pridedamas raštas apie 
prašomos paslaugos nesuteikimą); 

► Teigiamas sprendimas (parengtas leidimas ar 
leidimo dublikatas/ patikslintas leidimas/ 
panaikintas leidimo galiojimas). 

13.  12.15 – Perduoti leidimo 
duomenis į KTPR / leidimą el. 
formatu į e. pristatymo IS 

Perduodama į KTPR / e. 
pristatymo IS 

► Pareiškėjo vardas; 
► Pareiškėjo pavardė; 
► Pareiškėjo asmens kodas;  
► Paslaugos gavėjo vardas; 
► Paslaugos gavėjo pavardė;  
► Paslaugos gavėjo asmens kodas; 
► Juridinio asmens pavadinimas 
► Juridinio asmens kodas 
► Transporto priemonės identifikacinis numeris; 
► Požymis, kad išduotas leidimas; 
► Pažymos numeris; 
► Pažymos data; 
► Pažymą išdavusi institucija; 
► Leidimas el. formatu (.adoc). 

Pareiškėjo asmens 
duomenys 
perduodami tik  tuo 
atveju, kai FA teikia 
prašymą savo vardu 

Paslaugos gavėjo 
asmens duomenys 
perduodami tuo 
atveju, kai FA teikia 
prašymą savo kito 
asmens vardu. 

Juridinio asmens 
duomenys 
perduodami tuo 
atveju, kai prašymą 
teikia, arba prašymas 
yra teikiamas už JA. 

 

Turi būti realizuota 
galimybė perduoti 
leidimo duomenis į 
KTPR ir galimybė 
perduoti leidimą el. 
formatu (.adoc) į e. 
pristatymo IS. 
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14.  13.3 – Informaciją perduoti į 
institucijos DVS 

Perduodama į SI DVS ► Prašymo registracijos numeris; 
► Paslaugos gavėjo vardas, pavardė; 
► Nustatytas prašymo patikslinimo / mokėjimo 

terminas; 
► Pranešimas apie laiku nepatikslintą prašymą ir 

(ar) neatliktą mokėjimo užduotį. 

Perduodama tuo 
atveju, kai laiku 
neįvykdoma prašymo 
patikslinimo / 
mokėjimo užduotis 

Perduodama į SI DVS ► Prašymo registracijos numeris; 
► Paslaugos gavėjo vardas, pavardė; 
► Nustatytas transporto priemonės įregistravimo ir 

apdraudimo užduotis įvykdymo terminas; 
► Pranešimas apie laiku neatliktą transporto 

priemonės įregistravimo ir apdraudimo užduotį. 

Perduodama tuo 
atveju, kai laiku 
neįvykdoma 
transporto priemonės 
įregistravimo ir 
apdraudimo užduotis 

15.  17.2 – Perduoti pažymos 
duomenis į KTPR / pažymą el. 
formatu į e. pristatymo IS 

Perduodama į KTRP / e. 
pristatymo IS 

► Pareiškėjo vardas; 
► Pareiškėjo pavardė; 
► Pareiškėjo asmens kodas;  
► Paslaugos gavėjo vardas; 
► Paslaugos gavėjo pavardė;  
► Paslaugos gavėjo asmens kodas; 
► Juridinio asmens pavadinimas 
► Juridinio asmens kodas 
► Transporto priemonės identifikacinis numeris; 
► Požymis, kad išduodamas pažyma apie ketinimą 

išduoti leidimą; 
► Pažymos numeris; 
► Pažymos data; 
► Pažymą išdavusi institucija; 
► Pažyma el. formatu (.adoc). 

 

Pareiškėjo asmens 
duomenys 
perduodami tik  tuo 
atveju, kai FA teikia 
prašymą savo vardu 

Paslaugos gavėjo 
asmens duomenys 
perduodami tuo 
atveju, kai FA teikia 
prašymą savo kito 
asmens vardu. 

Juridinio asmens 
duomenys 
perduodami tuo 
atveju, kai prašymą 
teikia, arba prašymas 
yra teikiamas už JA. 

 

Turi būti realizuota 
galimybė perduoti 
leidimo duomenis į 
KTPR ir galimybė 
perduoti leidimą el. 
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

formatu (.adoc) į e. 
pristatymo IS. 

16.  17.5 – Užklausti duomenų iš 
KTPR 

Perduodama į KTPR ► Fizinio asmens (paslaugos gavėjo) kodas; 
► Juridinio asmens kodas; 
► Transporto priemonės identifikacinis numeris. 

Fizinio asmens 
(paslaugos gavėjo) 
kodas siunčiamas tik 
tuo atveju, kai 
paslaugos gavėjas yra 
fizinis asmuo. 

Juridinio asmens 
kodas siunčiamas tik 
tuo atveju, kai 
paslaugos gavėjas yra 
juridinis asmuo.  

17.  17.6 – Gauti duomenis iš KTPR Gaunama iš KTPR ► Sprendimo registruoti transporto priemonę jos 
valdytojo vardu numeris, jo suteikimo data, laikas; 

► Transporto priemonės registracijos ir ją 
patvirtinančio dokumento galiojimo data, laikas; 

► Transporto priemonės gamybinė markė 
(gamintojo prekės pavadinimas) arba modelis 
(gamintojo firmos pavadinimas); 

► Sėdimųjų vietų (tarp jų ir vairuotojo) skaičius; 
► Transporto priemonės savininko (-ų) duomenys: 

► Fizinio asmens: 
► Asmens kodas; 
► Gimimo data; 
► Vardas (-ai); 
► Pavardė (-ės). 

► Juridinio asmens, Lietuvos Respublikos ir 
užsienio juridinio asmens ir kitos 
organizacijos, taip pat užsienio juridinio 
asmens ar kitos organizacijos filialo ir 
atstovybės duomenys: 

► Juridinio asmens, Lietuvos 
Respublikos ir (ar) užsienio 
juridinio asmens ir kitos 
organizacijos, jų filialo ir 
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

atstovybės kodas; 
► Juridinio asmens, Lietuvos 

Respublikos ir užsienio juridinio 
asmens ir kitos organizacijos 
filialo ir atstovybės pavadinimas; 

► Juridinio asmens teisinė forma ir 
teisinis statusas; 

► Juridinio asmens, Lietuvos 
Respublikos ir užsienio juridinio 
asmens ir kitos organizacijos 
filialo ar atstovybės buveinės 
adresas. 

► Transporto priemonės valdytojo duomenys: 
► Fizinio asmens: 

► Asmens kodas; 
► Gimimo data; 
► Vardas (-ai); 
► Pavardė (-ės). 

► Juridinio asmens: 
► Kodas; 
► Pavadinimas; 
► Teisinė forma; 
► Buveinės adresas. 

► Transporto priemonės techninės apžiūros 
rezultatų duomenys: 

► Atlikimo adresas; 
► Data; 
► Galiojimo pabaigos data; 
► Techninę apžiūrą atlikusio; asmens 

pavadinimas arba vardas ir pavardė; 
► Techninę apžiūrą atlikusio asmens 

(juridinio arba fizinio) kodas; 
► Techninę apžiūrą atlikusio asmens 

buveinės ir (arba) veiklos adresas. 
► Transporto priemonės valdytojų civilinės 

atsakomybės privalomojo draudimo duomenys: 
► Draudimo poliso numeris; 
► Įsigaliojimo data; 
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

► Galiojimo pabaigos data; 
► Draudiko pavadinimas; 
► Draudiko kodas; 
► Draudiko adresas. 
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4. DUOMENŲ PAKETAI 
 

Nr. Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

1.  Gaunama iš JAR 

► Juridinio asmens pavadinimas; 
► Juridinio asmens buveinės adresas; 
► Juridinio asmens teisinis statusas; 
► Juridinio asmens teisinė forma; 
► Juridinio asmens vadovo asmens kodas (kai JA vadovas 

yra Lietuvos pilietis); 
► Juridinio asmens vadovo gimimo metai (kai JA vadovas 

nėra Lietuvos pilietis); 
► Juridinio asmens vadovo vardas; 
► Juridinio asmens vadovo pavardė. 

 

2.  Gaunama iš IMIS 

► Požymis, ar FA turi individualios veiklos pažymėjimą. 
► Jei nustatyta, kad asmuo turi individualios veiklos 

pažymėjimą, gaunami individualios veiklos pažymėjimo 
duomenys: 
► Vardas 
► Pavardė 
► Individualios veiklos pažymėjimo nr.; 
► Individualios veiklos pažymėjimo registracijos data; 
► Individualios veiklos pažymėjimo galiojimo pradžios 

data; 
► Veiklos rūšis, kuriai išduotas individualios veiklos 

pažyma (Grupė, Kodas, Pavadinimas); 
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3.  Gaunama iš KTPR 

► Transporto priemonės gamybinė markė (gamintojo prekės 
pavadinimas) arba modelis (gamintojo firmos 
pavadinimas); 

► Sėdimųjų vietų (tarp jų ir vairuotojo) skaičius; 
► Transporto priemonės savininko (-ų) duomenys: 

► Fizinio asmens: 
► Asmens kodas; 
► Gimimo data; 
► Vardas (-ai); 
► Pavardė (-ės). 

► Juridinio asmens, Lietuvos Respublikos ir užsienio 
juridinio asmens ir kitos organizacijos, taip pat 
užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos 
filialo ir atstovybės duomenys: 

► Juridinio asmens, Lietuvos Respublikos ir 
(ar) užsienio juridinio asmens ir kitos 
organizacijos, jų filialo ir atstovybės kodas; 

► Juridinio asmens, Lietuvos Respublikos ir 
užsienio juridinio asmens ir kitos 
organizacijos filialo ir atstovybės 
pavadinimas; 

► Juridinio asmens teisinė forma ir teisinis 
statusas; 

► Juridinio asmens, Lietuvos Respublikos ir 
užsienio juridinio asmens ir kitos 
organizacijos filialo ar atstovybės 
buveinės adresas. 
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► Transporto priemonės valdytojo duomenys: 
► Fizinio asmens: 

► Asmens kodas; 
► Gimimo data; 
► Vardas (-ai); 
► Pavardė (-ės). 

► Juridinio asmens: 
► Kodas; 
► Pavadinimas; 
► Teisinė forma; 
► Buveinės adresas. 

► Transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų 
duomenys: 

► Atlikimo adresas; 
► Data; 
► Galiojimo pabaigos data. 

► Transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo duomenys: 

► Draudimo poliso numeris; 
► Įsigaliojimo data; 
► Galiojimo pabaigos data. 
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5. TEISĖS AKTAI 
 

Nr. Teisės aktas Savivaldybė, kuriai taikoma 

1.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos 
mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000,  Nr. 108-3463). 

Visos 

2.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių 
patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 152-7150). 

Visos  

3.  Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 119-2772). Visos 

4.  Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro įsakymas „Dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais 
taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2011, Nr. 155-7371). 

Visos  

5.  Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro įsakymas „Dėl keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi 
taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2012, Nr. 16-707) 

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 Užpildoma 
automatiškai 

Automatinis Privalomas Duomuo turi būti 
užpildomas pagal 
JA buveinės 
(adreso) 
duomenis arba 
pagal deklaruotą 
FA (paslaugos 
gavėjo) 
gyvenamąją vietą 

Galima 
koreguoti, 
pasirenkant 
vieną reikšmę 
iš sąrašo 

- Prašymą teikia: 

► Fizinis asmuo už 
save 

► Juridinio asmens 
vadovas 

► Juridinio 
asmens kodas 

► Įgaliotas asmuo 
atstovauti fiziniam 
asmeniui: 

► Fizinio asmens 
(paslaugos 
gavėjo) kodas 

► Įgaliotas asmuo 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
pateikto reikšmių sąrašo 

 

Privalomas Rodomas, jei 
prašymą pildo 
fizinis asmuo 

Galima 
pasirinkti 
vieną reikšmę 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

atstovauti 
juridiniam 
asmeniui: 

► Juridinio 
asmens 
(paslaugos 
gavėjo) kodas 

Pareiškėjo (fizinio 
asmens) duomenys 

Taisyklė duomenų 
grupei: 

Matomi, kai prašymą 
pildo: 

• FA 
 

Asmens kodas Užpildoma 
duomenimis, 
gautais 
prisijungimo metu 

Automatinis Privalomas Nerodomas, jei 
prašymas 
pildomas  

• FA už kitą FA 

• FA už JA 

 

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  

Pareiškėjo (juridinio 
asmens) duomenys 

Taisyklė duomenų 
grupei: 

Matomi, kai prašymą 
pildo: 

• JA 

Juridinio asmens kodas Užpildoma 
duomenimis, 
gautais 
prisijungimo metu 

Automatinis Privalomas   

Pavadinimas Gaunama iš JAR Automatinis Privalomas   

Buveinė (adresas) Gaunama iš JAR Automatinis Privalomas   

El. pašto adresas Automatinis Automatiškai Privalomas  Galima koreguoti  
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

Telefono nr. Automatinis Automatiškai Privalomas  Galima koreguoti  

Paslaugos gavėjo 
(fizinio asmens) 
duomenys 

 

Taisyklė duomenų 
grupei: 

Matomi, kai prašymą 
pildo: 

• FA už kitą FA 

Asmens kodas Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas 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   

Paslaugos gavėjo 
(juridinio asmens) 
duomenys 

Taisyklė duomenų 
grupei: 

Matomi, kai prašymą 
pildo: 

• Juridinio asmens 
vadovas 

• Asmuo, įgaliotas 
juridinio asmens 

Juridinio asmens kodas Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

Pavadinimas Gaunama iš JAR Automatinis Privalomas   

Buveinė (adresas) Gaunama iš JAR Automatinis Privalomas   

Paslaugą apmokančio 
asmens duomenys 

 

Taisyklė: Rodoma tik 
tais atvejais, kuomet 
savivaldybėje 

Požymis, ar už paslaugą 
mokės kitas asmuo 

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 

 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

44 psl. iš 54 
S29. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas elektroninių paslaugų proceso schemų ir funkcinių reikalavimų 

procesų žingsniams ir dokumentų formoms dokumentas 

 

Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

paslauga yra mokama 

 

(Mokamos paslaugos 
yra 29.1, 29.2, 29.3) 

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   

- ► Leidimo vežti 
keleivius 
lengvaisiais 
automobiliais taksi 
paslaugos: 

► Leidimo 
išdavimas; 

► Leidimo 
dublikato 
išdavimas; 

► Patikslinto 
leidimo 
išdavimas; 

► Leidimo 
galiojimo 
panaikinimas. 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama iš reikšmių 
sąrašo 

 

Privalomas  Galima 
pasirinkti 
vieną reikšmę 

Specifiniai laukai (leidimo išdavimas).  

Taisyklė laukų grupei: Turi būti galimybė šiuos specifinius laukus pildyti tiek kartų, kiek leidimų prašoma išduoti. 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

Transporto priemonės 
duomenys 

Transporto priemonė, 
dėl kurios teikiamas 
prašymas, yra: 

► Įregistruota 
Lietuvoje 

► Nėra 
įregistruota 
Lietuvoje 

► Išregistruota 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama iš reikšmių 
sąrašo 

 

Privalomas  Galima 
pasirinkti 
vieną reikšmę 

Transporto priemonė: 

► Buvo 
registruota 
užsienyje 

► Nauja 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
reikšmių sąrašo 

Privalomas  Galima 
pasirinkti 
vieną reikšmę 

Ankstesnį transporto 
priemonės registravimą 
kitoje valstybėje 
patvirtinantis transporto 
priemonės dokumentas 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Privalomas Rodomas, jei 
lauke „Transporto 
priemonė“ 
pasirinkta reikšmė 
„Buvo registruota 
užsienyje“ 

 
 
 
 
 
 
 

 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Prisekite 
skanuotą arba 
fotografuotą 
ankstesnį 
transporto 
priemonės 
registravimą 
kitoje 
valstybėje 
patvirtinančio 
dokumento 
kopiją.“ 

 Transporto priemonės 
įsigijimą patvirtinantys 
dokumentai 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Privalomas Matomas, jei 
lauke „Transporto 
priemonė, dėl 
kurios teikiamas 
prašymas, yra“ 
pasirinkta reikšmė 

Kontekstinė 
pagalba:  

„Prisekite 
skanuotus 
arba 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

„Nauja“ fotografuotus 
dokumentus, 
patvirtinančiu
s transporto 
priemonės 
įsigijimą (pvz., 
pirkimo – 
pardavimo 
sutarties 
kopiją).“ 

 Pažymos iš VĮ "Regitra" 
apie išregistruotą 
transporto priemonę 
kopija 

 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Privalomas Rodomas, jei 
lauke „Transporto 
priemonė, dėl 
kurios teikiamas 
prašymas, yra:“ 
pasirinkta reikšmė 
„Išregistruota“ 

 

 Transporto priemonės 
identifikavimo nr. 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

 Paslaugos gavėjas yra 
teisėtas šios transporto 
priemonės savininkas 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė 
„taip/ ne“ 

Privalomas   

 Transporto priemonės 
nuomos, panaudos, 
lizingo ar kita sutartis 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas 

 
 
 
 

 

Privalomas Rodomas, jei 
lauke „Paslaugos 
gavėjas yra 
teisėtas šios 
transporto 
priemonės 
savininkas“ 
pasirinkta reikšmė 
„Ne“. 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Prisekite 
skanuotą arba 
fotografuotą 
nuomos, 
panaudos, 
lizingo ar kitas 
sutartis, 
leidžiančias 
paslaugos 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

47 psl. iš 54 
S29. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas elektroninių paslaugų proceso schemų ir funkcinių reikalavimų 

procesų žingsniams ir dokumentų formoms dokumentas 

 

Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

gavėjui 
naudotis 
transporto 
priemone.“ 

Specifiniai laukai (leidimo dublikato išdavimas / patikslinto leidimo išdavimas) 

Turi būti galimybė šią laukų grupę pildyti daugiau nei vienam leidimui 

Leidimo duomenys Leidimo nr. Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

Specifiniai laukai (patikslinto leidimo išdavimas) 

Turi būti galimybė šią laukų grupę pildyti daugiau nei vienam leidimui 

Leidimo duomenys Leidimo Nr. Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

Tikslinami duomenys 

Taisyklė duomenų 
grupei: 

Matomi, jei prašymą 
teikia: 

• FA savo vardu 

Vardas Gaunama iš GR Automatinis Pažymimas 
vienas ar 
daugiau iš 
duomenų 
laukų 
keitimui 
leidime 

 

Privaloma 
pažymėti bent 
vieną iš 
duomenų laukų  

 

 

Kontekstinė 
pagalba 
duomenų 
laukų grupei: 

„Pasirinkite 
vieną ar 
daugiau 
duomenų 
keitimui 
leidime. 
Duomenys 
bus pakeisti 
pagal čia 
pateikiamus 
Gyventojų 
registre 
turimus 
duomenis.“ 

Pavardė Gaunama iš GR Automatinis  

Gyvenamoji vieta Gaunama iš GR Automatinis  

Telefonas nr. Gaunama iš GR Automatinis  
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

Tikslinami duomenys 

Taisyklė duomenų 
grupei: 

Matomi, jei prašymą 
teikia: 

• FA už kita FA 

Kurį paslaugos gavėjo 
asmens duomenį ar 
duomenis norite tikslinti? 

► Paslaugos 
gavėjo vardą 

► Paslaugos 
gavėjo pavardę 

► Paslaugos 
gavėjo 
gyvenamosios 
vietos adresą 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
reikšmių sąrašo 

Privaloma atlikti 
bent vieną iš šių 
veiksmų: 

► Paslaugos 
gavėjo 
duomenų 
keitimui 
leidime 
pažymėti 
bent vieną iš 
paslaugos 
gavėjo 
duomenų 
(vardą, 
pavardę, 
arba adresą) 

► Įvesti 
paslaugos 
gavėjo 
telefono nr. 

 Galima 
pasirinkti 
daugiau, nei 
vieną reikšmę 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Pasirinkite 
vieną ar 
daugiau 
paslaugos 
gavėjo 
duomenų 
tikslinimui. 
Paslaugos 
gavėjo 
asmens 
duomenys 
bus patikslinti 
pagal 
Gyventojų 
registre 
turimus 
duomenis.“ 

 Paslaugos gavėjo 
telefono nr. 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas   

Tikslinami duomenys 

Taisyklė duomenų 
grupei: 

Matomi, jei prašymą 
teikia: 

• JA 

Juridinio asmens 
pavadinimas 

Gaunama iš JAR Automatinis Pažymimas 
vienas ar 
daugiau iš 
duomenų 
laukų 
keitimui 
leidime 

Privaloma 
pažymėti bent 
vieną iš 
duomenų laukų  

 Kontekstinė 
pagalba 
duomenų 
laukų grupei: 

„Pasirinkite 
vieną ar 
daugiau 
duomenų 

Juridinio asmens teisinė 
forma 

Gaunama iš JAR Automatinis  

Juridinio asmens 
buveinė 

Gaunama iš JAR Automatinis  
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

• FA už JA Juridinio asmens 
telefonas 

Gaunama iš JAR Automatinis 
 

 
keitimui 
leidime“ 

- Leidimą grąžinsite: 

• Atvykus į savivaldybę 

• Registruotu paštu 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama iš reikšmių 
sąrašo. 

Privalomas  Galima 
pasirinkti 
vieną reikšmę 

Kontekstinė 
pagalba 
duomenų 
laukų grupei: 

„Pasikeitus 
vežėjo 
duomenims, 
vežėjas 
privalo 
nedelsdamas, 
tačiau ne 
vėliau kaip 
per 3 darbo 
dienas, 
grąžinti 
leidimą jį 
išdavusiai 
savivaldybės 
vykdomajai 
institucijai.“ 

Specifiniai laukai (leidimo galiojimo panaikinimas) 

Turi būti galimybė šią laukų grupę pildyti daugiau nei vienam leidimui 

Leidimo duomenys Leidimo Nr. Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

- Leidimą grąžinsite: 

• Atvykus į savivaldybę 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama iš reikšmių 
sąrašo. 

Privalomas  Galima 
pasirinkti 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

• Registruotu paštu vieną reikšmę 

Kontekstinė 
pagalba 
duomenų 
laukų grupei: 

„Panaikinus 
leidimo 
galiojimą 
vežėjas jį 
privalo 
grąžinti 
savivaldybės 
vykdomajai 
institucijai per 
3 darbo 
dienas.“ 

Specifiniai laukai (Pranešimas apie įregistruotą ir apdraustą transporto priemonę) 

- Informuoti savivaldybės 
instituciją apie 
įregistruotą ir apdraustą 
transporto priemonę 

Nurodo pareiškėjas Pažymimas laukas Privalomas  Kontekstinė 
pagalba: 

„Gavus 
transporto 
priemonės 
įregistravimo 
ir apdraudimo 
duomenis iš 
Kelių 
transporto 
priemonių 
registro, 
prašymas 
išduoti leidimą  
vežti keleivius 
lengvaisiais 
automobiliais 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

taksi bus 
perduotas 
savivaldybės 
institucijai 
tolesniam 
svarstymui. 
Apie šių 
duomenų 
perdavimą 
būsite 
informuotas 
pranešimu 
pareiškėjo 
erdvėje bei el. 
paštu.“ 

Papildomi duomenų laukai 

- Leidimą atsiimsite: 

• Atvykus į savivaldybę 

• Registruotu paštu 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama iš reikšmių 
sąrašo. 

 

Privalomas Rodomas, jei 
prašymas 
pildomas dėl: 

► Leidimo 
išdavimo 

► Leidimo 
dublikato 
išdavimo 

► Patikslinto 
leidimo 
išdavimo 

Galima 
pasirinkti 
vieną reikšmę 

 Korespond
encijos 
adresas 

Vietovė Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas 

 

Turi būti siūlomos 
reikšmės iš adresų 
registro. 

Privalomas Rodomas, jei 
lauke „Leidimą 
atsiimsite“ 
pasirinkta reikšmė 
„Registruotu 
paštu“ 

 

Gatvė Nurodo pareiškėjas Privalomas  

Namas Nurodo pareiškėjas Privalomas  

Butas Nurodo pareiškėjas Neprivalomas  
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos 
taisyklės / 
Pastabos 

Pašto 
kodas 

Nurodo pareiškėjas Privalomas  

Įgaliojimas teikti 
prašymą 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Privalomas Rodomas, jei 
prašymą teikia  

► FA už kitą 
FA  

► JA (kurio 
vadovas 
nėra) 
įgaliotas FA 
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7. TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO BŪSENOS 
 
 

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 SI specialistui (-ei) Patvirtinta 

3.  Laukiama: Registruojama 
kelių transporto priemonė 

Pareiškėjui arba VĮ Regitra perduoti duomenys apie Pareiškėjui išduotą 
pažymą apie ketinimą išduoti leidimą.  

Patvirtinta 

4.  Nagrinėjama: Rengiamas 
leidimas 

SI specialistui (-ei) perduoti kelių transporto priemonės duomenys iš 
KTPR apie kelių transporto priemonės įregistravimą, atliktą techninę 
apžiūrą ir apdraudimą 

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.  2014.02.12 Prašymas patikslinti turi nustatytą terminą, kuriam praėjus pareiškėjo pateiktas 
prašymas yra grąžinamas SI specialistui sprendimo priėmimui. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.12 susitikimo metu 
Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.02.20 skambučio metu 
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.02.20 skambučio metu 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.02.19 susitikimo metu 

2.  2014.02.12 Galimybė paslaugos rezultatus naudoti tik skaitmeniniu formatu buvo aptarta ir 
atmesta dėl šiuo metu egzistuojančių apribojimų, neleidžiančių VKTI el. būdu 
patikrinti ar konkreti transporto priemonė turi SI išduotą leidimą. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.12 susitikimo metu 
Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.02.20 skambučio metu 
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.02.20 skambučio metu 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.02.19 susitikimo metu 

3.  2014.02.13 Jei, prašant leidimo, paslaugų gavėjas nėra teisėtas transporto priemonės 
valdytojas arba savininkas, būtina prisegti skaitmeninę transporto priemonės 
nuomos sutarties kopiją. Prašymas, prie kurio prisegta transporto priemonės 
nuomos sutartis, turi būti pasirašytas el. parašu. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.02.13 susitikimo metu 
Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.02.20 skambučio metu 
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.02.20 skambučio metu 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.02.19 susitikimo metu 

4.  2014.03.06 Savivaldybė, kuriai teikiamas prašymas, bus automatiškai nustatoma pagal 
paslaugos gavėjo deklaruotą gyvenamąją vietą (jei paslaugos gavėjas yra 
fizinis asmuo) ar registruotą buveinės adresą (jei paslaugos gavėjas yra 
juridinis asmuo), pareiškėjui paliekant galimybę savivaldybę koreguoti, kadangi 
tarp savivaldybių galimos bendradarbiavimo sutartys, leidžiančios vienai 
savivaldybei suteikinėti leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi 
kitos savivaldybės teritorijoje. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.06 susitikimo metu 
Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.03.06 susitikimo metu 
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.06 susitikimo metu 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.06 susitikimo metu 

5.  2014.03.06 Jei transporto priemonė nėra įregistruota Lietuvoje arba išregistruota, tokiu 
atveju savivaldybė išduoda pažymą apie ketinimą išduoti leidimą. Šios 
pažymos duomenys automatiškai perduodami į KTPR, pareiškėjui nereikalinga 
atsiimti ir į VĮ „Regitra“ pristatyti popierinės šios pažymos kopijos. Įregistravęs ir 
apdraudęs transporto priemonę, pareiškėja inicijuoją institucijos informavimą 
apie transporto priemonės įregistravimą ir apdraudimą. Transporto priemonės 
įregistravimo, techninės apžiūros ir draudimo duomenys automatiškai 
surenkami iš KTPR ir perduodami SI specialistui. SI specialistas parengia 
leidimą ir informuoja pareiškėją. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.06 susitikimo metu 
Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.03.06 susitikimo metu 
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.06 susitikimo metu 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.06 susitikimo metu 

6.  2014.03.14 Turi būti realizuota galimybė perduoti leidimo ir pažymos apie ketinimą išduoti 
leidimą duomenis į KTPR ir galimybė perduoti leidimą ir pažymą apie ketinimą 
išduoti leidimą el. formatu (.adoc) į e. pristatymo IS. 

IVPK: Patvirtinta 2014.03.28 skambučio metu 

 


