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1. PASLAUGŲ GRUPĖS APIMTIS
Paslaugų dėl šilumos tiekimo licencijos grupę sudaro šios paslaugos:
1.
Naujos šilumos tiekimo licencijos išdavimas;
2.
Turimos licencijos keitimas;
3.
Turimos licencijos dublikato išdavimas;
4.
Turimos licencijos galiojimo panaikinimas.
Licencija yra išduodama Lietuvos ir užsienio juridiniams ir fiziniams asmenims. Paslaugos gavėjui inicijavus
šios paslaugos užsakymą ir prieš pradedant pildyti prašymo formą „Portale - Elektroninės valdžios vartuose”
turi būti pateikiama informacija (pastaba), jog licencija yra išduodama tik asmenims, tiekiantiems mažiau
kaip 10 GWh šilumos per metus.
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2. PROCESO SCHEMOS IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI
2.1. Šilumos tiekimo licencijos išdavimo procesas

1 pav. Šilumos tiekimo licencijos išdavimo proceso schema
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1 lentelė. Proceso „Šilumos tiekimo licencijos išdavimas“ funkciniai reikalavimai
Žingsnio Nr. ir
Reikalavimo
pavadinimas
Nr.

6 psl. iš 39

Funkcinis reikalavimas

1 – Pradėti paslaugos
teikimo procesą

1.

El. paslaugos procesas inicijuojamas VAIISIS naudotojui pasirinkus paslaugos grupę dėl šilumos tiekimo licencijos išdavimo.
Kai pareiškėjas pradeda vykdyti paslaugą, yra žinoma, koks JA arba FA yra prisijungęs, arba galima vienareikšmiškai nustatyti, ar
prisijungęs FA yra / nėra konkretaus JA atstovas.
Pastaba. Šią informaciją yra svarbu žinoti, kadangi jei prisijungęs ne JA arba ne oficialus atstovas, FA asmuo turi nurodyti
paslaugos gavėją, už kurį teikia prašymą:
► Už save;
► Už kitą FA;
► Už kitą JA.

2 – Prašymo
pildymas

1.

Pareiškėjas inicijuoja „Prašymo pildymą“. Šiame sub-procese:
► Pareiškėjas pasirenka paslaugą;
► Automatiškai arba pareiškėjo yra užpildomi prašymo laukai;
► Jei pareiškėjas nėra JA atstovas, pareiškėjo užpildyti JA duomenys patikrinami JAR;
► Pareiškėjas prašymą patvirtina / pasirašo el. parašu;
► Esant poreikiui, pareiškėjas susikuria e. pristatymo dėžutę.

3 – Pasibaigia
paslaugos laikas

1.

Prašymui pateikti pareiškėjas turi nustatytą laiką, per kurį nepateikus prašymo (nepasirašius jo el. parašu), procesas yra automatiškai
nutraukiamas ir pareiškėjo pradėtas pildyti prašymas yra ištrinamas.

4 – Ar reikia vykdyti
automatinius
tikrinimus?

1.

Automatiniai tikrinimai reikalingi, kai:
► Prašoma išduoti naują šilumos tiekimo licenciją.
Automatiniai tikrinimai nereikalingi, kai:
► Prašoma išduoti turimos licencijos dublikatą;
► Prašoma panaikinti turimos licenciją galiojimą.

5 – Automatinis
tikrinimas

1.

Šiame sub-procese vyksta automatiniai patikrinimai:
► Ar paslaugos gavėjas turi įsiskolinimų LR Valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar kitiems fondams,
administruojamiems VMI;
► Ar paslaugos gavėjas yra skolingas VSDF biudžetui.
Sub-procese nevykdomi rankiniai pareiškėjo žingsniai.

6 – Sprendimo
priėmimas

1.

Šiame sub-procese savivaldybėje priimamas sprendimas dėl teikto prašymo (pvz., išduoti licenciją, pakeisti licenciją, neišduoti
licencijos). Sprendimas priimamas gavus informaciją iš VAIISIS, kad paslauga apmokėta (jei buvo reikalingas apmokėjimas), arba
institucijos specialistui priėmus sprendimą (neigiamą / teigiamą) negavus informacijos apie apmokėjimą iš VAIISIS arba jei nebuvo
reikalingas apmokėjimas.
Sub-procese nevykdomi rankiniai pareiškėjo žingsniai.

Administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų išduodamais leidimais, perkėlimo į elektroninę terpę projektas
SI-SILUMA-01. Šilumos tiekimo licencijos tipinio el. administracinių paslaugų teikimo proceso ir funkcinių reikalavimų dokumentas

VŠĮ Versli Lietuva

Žingsnio Nr. ir
pavadinimas
7 – Koks sprendimas
priimtas?

Reikalavimo
Nr.
1.
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Funkcinis reikalavimas
VAIISIS nukreipia el. paslaugos procesą, priklausomai nuo to, kuri sub-proceso „Sprendimo priėmimas“ pabaiga pasiekta:
► Jei „Tikslinti prašymą“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Prašymo tikslinimas“;
► Jei „Teigiamas sprendimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Ar reikalingas apmokėjimas?“;
► Jei „Neigiamas sprendimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Pabaigti paslaugą (paslauga įvykdyta - sprendimas
neigiamas)“.

8 – Prašymo
tikslinimas

1.

Šis sub-procesas inicijuojamas, kai savivaldybė grąžina prašymą patikslinimui. Šiame sub-procese:
► Pareiškėjui nurodomi tikslintini duomenys;
► Pareiškėjas užpildo tikslinamus duomenis ir / arba prisega dokumentus;
► Pareiškėjas pasirašo el. parašu patikslintą prašymą.

9 – Pasibaigia laikas

1.

Prašymo tikslinimui pareiškėjas turi nustatytą laiką, per kurį turi patikslinti duomenis. Nepatikslinus duomenų per nustatytą laiką
procesas yra automatiškai nukreipiamas į „Sprendimo priėmimas“ sub-procesą. Yra nustatytas laiko parametras prašymui patikslinti,
kurį taip pat gali pakeisti ir pratęsti SI specialistas.
Pastaba: Apibrėžtas laikas prašymui patikslinti pagal 2003 m. liepos 25 d. LRV įsakymą Nr. 982 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos
respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 75-3481; 2010, Nr. 118-6005) – 20 punktą
„<...asmens pateikti duomenys klaidingi, taip pat jeigu jų nepakanka nustatyti, ar dokumentai atitinka licencijų išdavimo
reikalavimus, licenciją išduodanti institucija turi teisę per 15 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo paprašyti papildomų
duomenų ar dokumentų, kuriuos pateikti reikalauja teisės aktai...>“.

10 – Ar reikalingas
apmokėjimas?

1.

Apmokėjimo reikalingumas nustatomas pagal paslaugos būseną – iš savivaldybės turi būti gaunama informacija, kad „Reikalingas
apmokėjimas“.
Mokamos paslaugos:
► Naujos šilumos tiekimo licencijos išdavimas;
► Turimos licencijos keitimas;
► Turimos licencijos dublikato išdavimas.
Nemokamos paslaugos:
► Turimos licencijos galiojimo panaikinimas.

11 – Išskyrimo
žingsnis

1.

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

12– Mokėjimas

1.

Šis sub-procesas inicijuojamas, kai savivaldybė grąžina teigiamą sprendimą dėl prašymo ir yra reikalavimas apmokėti paslaugą
(paslaugos būsena „Reikalingas apmokėjimas“). Šiame sub-procese pareiškėjas apmoka už paslaugą per VAIISIS sisteminę
paslaugą (BP.02 Paslaugos apmokėjimas per VAIISIS) arba VAIISIS tikrina, ar pareiškėjo atliktas mokėjimas gautas į VMI (BP.03
Tikrinimas dėl apmokėjimo).
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Žingsnio Nr. ir
pavadinimas
13 – Suformuoti ir
perduoti informaciją
pareiškėjui : Procesas
nutrauktas

Reikalavimo
Nr.
1.
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Funkcinis reikalavimas
Šiame procese VAIISIS informuoja pareiškėją1 apie atmestą prašymą, kadangi pasibaigė prašymo tikslinimui nustatytas laikas.

14 – Pabaigti
paslaugą (paslauga
įvykdyta sprendimas
teigiamas)

1.

VAIISIS automatiškai pabaigiamas el. paslaugos procesas. Ši proceso pabaiga žymi, kad iš savivaldybės gautas teigiamas
sprendimas.

15 - Pabaigti
paslaugą (paslauga
įvykdyta sprendimas
neigiamas)

1.

VAIISIS automatiškai pabaigiamas el. paslaugos procesas. Ši proceso pabaiga žymi, kad yra priimtas neigiamas sprendimas.

1

Pranešimų turinį Diegėjas apibrėš analizės ir projektavimo metu.
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2 pav. Prašymo pildymo sub-proceso schema
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2 lentelė. Funkciniai sub-proceso „Prašymo pildymas“ funkciniai reikalavimai
Žingsnio Nr. ir
Reikalavimo
pavadinimas
Nr.
2.2 – Pasirinkti
paslaugą ir
savivaldybę

10 psl. iš 39

Funkcinis reikalavimas

1.

Šiame žingsnyje pareiškėjas nurodo informaciją, kuri reikalinga tolesniems sub-proceso žingsniams vykdyti:
► Konkrečią paslaugą;
► Požymį, ar prašymas teikiamas:
► Už kitą JA (reikia pateikti JA kodą);
► Už kitą FA (reikia pateikti FA kodą);
► Už save.

2.

Pareiškėjas pasirenka vieną paslaugą iš pateikto sąrašo dėl šilumos tiekimo licencijos:
1. Naujos šilumos tiekimo licencijos išdavimas;
2. Turimos licencijos dublikato išdavimas;
3. Turimos licencijos keitimas;
4. Turimos licencijos galiojimo panaikinimas.
Galima pasirinkti tik vieną paslaugą iš sąrašo. Kol pareiškėjas nėra perėjęs į tolesnį paslaugos užsakymo žingsnį, jis gali pasirinkti
kitą paslaugą.

3.

Požymio, už ką teikiamas prašymas (kas yra paslaugos gavėjas), laukas pareiškėjui pateikiamas šiuo atveju - jei pareiškėjas prie
VAIISIS prisijungia kaip FA, bet nėra nustatyta, kad jis yra oficialus t.t. FA / JA asmens atstovas. Kadangi FA gali atstovauti save,
kitą FA arba kitą JA, jis privalo šį požymį nurodyti.
Priklausomai nuo pasirinkimo, pareiškėjas taip pat privalo užpildyti:
► JA asmens – paslaugos gavėjo kodą, jei prašymą teikia už JA;
► FA – paslaugos gavėjo asmens kodą, jei prašymą teikia už kitą FA.
Jei pareiškėjas prašymą teikia už save, papildomai kodo nurodyti neprašoma.

4.

Norėdamas tęsti procesą, pareiškėjas privalo:
► Pasirinkti vieną paslaugą;
► Nurodyti paslaugos gavėją, jei pareiškėjas yra prisijungęs kaip FA ir nėra nustatyta, kad atstovauja kitą asmenį.

2.4 – Suformuoti
užklausą JAR

1.

VAIISIS suformuoja užklausą JAR. Užklausą sudaro JA kodas. Užklausiant JAR yra tiksliai nurodoma, kokia informacija turi būti
grąžinama (galimi grąžinti duomenų rinkiniai yra aprašyti 2.6 žingsnyje).

2.5 – Užklausti
duomenų JAR

1.

Jei paslaugos gavėjas yra JA, VAIISIS siunčia užklausą į JAR. Užklausą sudaro JA kodas.

2.6 – Gauti duomenis
iš JAR

1.

Iš JAR pagal išsiųstą užklausą sinchroniškai grąžinami JA duomenys.
Jei VAIISIS autentifikavęsis pareiškėjas yra JA arba JA atstovas, gaunami šie duomenys:
► JA pavadinimas;
► Buveinės adresas;
► Teisinė forma;
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Žingsnio Nr. ir
pavadinimas

Reikalavimo
Nr.
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Funkcinis reikalavimas
►
►
►

Teisinis statusas;
Veiklos tikslai ir rūšys;
Vadovo (-ų) duomenų:
► Kai vadovas Lietuvos pilietis - vardas, pavardė, asmens kodas;
► Kai vadovas ne Lietuvos pilietis - vardas, pavardė, gimimo metai.
► Juridinio asmens filialų ir atstovybių duomenys:
► filialo ar atstovybės kodas;
► filialo ar atstovybės pavadinimas;
► filialo ar atstovybės buveinė (adresas).
Jei pareiškėjas yra FA ir nėra nustatyta, kad jis atstovauja JA, gaunami šie duomenys (tik viešai prieinama informacija apie JA):
► JA pavadinimo;
► Buveinės adreso;
► Teisinės formos;
► Teisinio statuso.
2.7 – Užklausti
duomenų GR

1.

Jei paslaugos gavėjas yra FA, VAIISIS siunčia užklausą į GR. Užklausą sudaro FA asmens kodas.

2.8 – Gauti duomenis
iš GR

1.

Iš GR pagal išsiųstą užklausą sinchroniškai grąžinami šie FA duomenys:
► Vardas, pavardė;
► Gimimo data;
► Gyvenamosios vietos adresas.

2.9 - Automatiškai
užpildyti prašymo
laukus

1.

VAIISIS automatiškai užpildo prašymo laukus, kurių informaciją turi prieš užklausą JAR / GR:
► Paslaugos gavėjo - JA pavadinimą ir kodą, jei VAIISIS autentifikavęsis pareiškėjas yra JA (per banko sąskaitą);
arba
► Paslaugos gavėjo - JA pavadinimą, kodą ir pareiškėjo vardą, pavardę, pareigas (vadovas arba įgaliotas asmuo) jei VAIISIS
autentifikavęsis pareiškėjas yra JA atstovas;
arba
► Paslaugos gavėjo - FA vardą, pavardę, asmens kodą ir pareiškėjo vardą, pavardę, jei VAIISIS autentifikavęsis pareiškėjas
yra FA atstovas arba atstovauja save.

2.10 – Pildyti ir
patvirtinti prašymą

1.

VAIISIS suformuoja prašymo formą, kurią pareiškėjas pildo ir pateikia institucijai. Prašymo formoje pareiškėjui matomi, tačiau
automatiškai arba pagal atliktus pasirinkimus ankstesniuose žingsniuose užpildyti laukai negalimi koreguoti, išskyrus savivaldybių
lauką, kurį pareiškėjas gali pakoreguoti ir pildydamas prašymo formą. Pasirinkus kitą savivaldybę prašymo formoje turi pasikeisti
netipizuota prašymo informacija (pvz., kontekstinė pagalba).

2.

Priklausomai nuo pasirinktos paslaugos, pareiškėjui suformuojama viena iš šių prašymo formų:
1. Dėl naujos šilumos tiekimo licencijos išdavimo;
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Žingsnio Nr. ir
pavadinimas

Reikalavimo
Nr.

Funkcinis reikalavimas
2.
3.
4.

2
3
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Dėl turimos licencijos keitimo;
Dėl turimos licencijos dublikato išdavimo;
Dėl turimos licencijos galiojimo panaikinimo.

3.

Kiekvieną prašymo formą sudaro šie bendrieji prašymo laukai:
► FA asmens kodas/ JA kodas. Užpildymo būdas: automatinis (laukas užpildomas ankstesniuose proceso žingsniuose);
► FA vardas, pavardė / JA pavadinimas. Užpildymo būdas: automatinis (laukas užpildomas ankstesniuose proceso
žingsniuose);
► Buveinės/ Gyvenamosios vietos adresas. Užpildymo būdas: automatinis (laukas užpildomas ankstesniuose proceso
žingsniuose);
► Teisinė forma. Užpildymo būdas: automatinis (laukas užpildomas ankstesniuose proceso žingsniuose);
► Teisinis statusas. Užpildymo būdas: automatinis (laukas užpildomas ankstesniuose proceso žingsniuose);
► Veiklos tikslai ir rūšys. Užpildymo būdas: automatinis (laukas užpildomas ankstesniuose proceso žingsniuose);
► Juridinio asmens filialų ir atstovybių duomenys:
► filialo ar atstovybės kodas;
► filialo ar atstovybės pavadinimas;
► filialo ar atstovybės buveinė (adresas).
Užpildymo būdas: automatinis (laukas užpildomas ankstesniuose proceso žingsniuose);
► Prašymo pateikimo data (metai, mėnuo, diena). Užpildymo būdas: automatinis;
► Pareiškėjo vardas. Užpildymo būdas: automatinis;
► Pareiškėjo pavardė. Užpildymo būdas: automatinis;
► Pareiškėjo pareigos. Užpildymo būdas: automatinis, išskyrus atvejus, kai paraišką teikia asmuo, prisijungęs per JA banko
sąskaitą (rankinis);
► Kontaktinė informacija - el. pašto adresas. Užpildymo būdas: automatinis (VAIISIS turima informacija pareiškėjo
profilyje) su galimybe koreguoti;
► Kontaktinė informacija - telefonas. Užpildymo būdas: automatinis (VAIISIS turima informacija pareiškėjo profilyje) su
galimybe koreguoti;
► Prašymo tekstas2. Užpildymo būdas: automatinis. Prašymo tekstas skiriasi, priklausomai nuo pasirinktos paslaugos;
3
► Patvirtinimas apie prisegtą įgaliojimą (kai prašymą pildo ne oficialus JA / FA atstovas). Užpildymo būdas: rankinis;
► Kiti prisegami dokumentai. Užpildymo būdas: rankinis.

4.

Prašymo dėl naujos šilumos tiekimo licencijos išdavimo formą papildomai sudaro šie specifiniai laukai:
► Įmonės vadovo vardas;
► Įmonės vadovo pavardė;
► Įmonės vadovo asmens kodas/ gimimo data (kai vadovas Lietuvos pilietis - asmens kodas; kai vadovas ne Lietuvos pilietis

Standartiniai prašymų formų tekstai turės būti diegėjo suderinti su savivaldybių institucijomis el. paslaugų diegėjo vykdomos duomenų analizės metu
VAIISIS neturi informacijos apie atstovavimą.
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- gimimo data);
Įmonės vadovo pareigos.
Užpildymo būdas: automatinis, jei prašymą pildo JA arba vienareikšmiškai JA atstovas, kitu atveju – rankinis.
► Įmonės vadovo kontaktinė informacija - el. pašto adresas. Užpildymo būdas: rankinis;
► Įmonės vadovo kontaktinė informacija - telefonas. Užpildymo būdas: rankinis;
► Mastelio planas, leidžiantis nustatyti valdomų šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas ir
numatomos licencijuojamos veiklos teritoriją. Užpildymo būdas: rankinis (prisegamas dokumentas);
► Su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių asmens turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas. Užpildymo
būdas: rankinis. Suteikiama galimybė pridėti daugiau laukų. Išvedama kontekstinė informacija šalia lauko: „Pavyzdžiui,
Energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatas“.
► Šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinantys dokumentai.
Užpildymo būdas: rankinis (prisegami dokumentai);
► Kai prašymą teikia JA, tuomet pateikiamas juridinio asmens pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2
metus, – pastarųjų metų) veiklos audito ataskaita ir balansas (šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo
padavimo veiklos nevykdė). Užpildymo būdas: rankinis (prisegami dokumentai);
► Informacija apie įmonės valdymo organus. Užpildymo būdas: rankinis (suteikiama galimybė pateikti tekstą laisva forma ir
prisegti dokumentus);
► Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu
(priežiūra) dokumentų kopijos. Užpildymo būdas: rankinis (prisegami dokumentai);
► Patvirtinimas, jog paslaugos gavėjas įsipareigoja vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas. Užpildymo būdas: rankinis
(privaloma pažymėti, jog patvirtinamas įsipareigojimas).
►

5.

Prašymo dėl turimos licencijos keitimo formą sudaro šie specifiniai laukai:
► Turimos licencijos numeris. Užpildymo būdas: rankinis;
► Turimos licencijos išdavimo data. Užpildymo būdas: rankinis;
► Kai prašymą pildo JA, pateikiami automatiškai pagal duomenis, gautus iš JAR, užpildyti laukai:
► Paslaugos gavėjo - JA pavadinimas;
► Paslaugos gavėjo - JA kodas;
► Buveinės adresas;
► Teisinė forma.
Pareiškėjas gali pažymėti, kurie iš šių laukų turi būti keičiami, kadangi yra kitokie, nei turimoje licencijoje (pvz., pasikeitė
buveinės adresas). Užpildymo būdas: rankinis (pareiškėjas gali pažymėti vieną arba daugiau laukų);
► Kai paraišką pildo FA, pateikiami automatiškai pagal duomenis, gautus iš GR, užpildyti laukai:
► Paslaugos gavėjo - FA vardas, pavardė;
► Gyvenamosios vietos adresas;
► Asmens kodas.
► Pateikiami automatiškai pagal duomenis, turimus VAIISIS pareiškėjo profilyje, užpildyti laukai:
► Kontaktinė informacija - el. pašto adresas;
► Kontaktinė informacija – telefonas;
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Pareiškėjas gali pažymėti, kurie iš šių laukų turi būti keičiami, kadangi yra kitokie, nei turimoje licencijoje. Pareiškėjas gali
koreguoti šiuos laukus. Užpildymo būdas: rankinis (pareiškėjas gali pažymėti ir koreguoti vieną arba daugiau laukų).
► Mastelio planas, leidžiantis nustatyti naujai valdomų šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų ribas ir
numatomos licencijuojamos veiklos teritoriją. Užpildymo būdas: rankinis (prisegamas dokumentas).
►

6.

Prašymo dėl turimos licencijos dublikato išdavimo formą sudaro šis specifinis laukas:
► Turimos licencijos numeris. Užpildymo būdas: rankinis;
► Turimos licencijos išdavimo data. Užpildymo būdas: rankinis.

7.

Prašymo dėl turimos licencijos galiojimo panaikinimo formą sudaro šie specifiniai laukai:
► Turimos licencijos numeris. Užpildymo būdas: rankinis;
► Turimos licencijos išdavimo data. Užpildymo būdas: rankinis.

8.

Jei į šį žingsnį grįžtama dėl nekorektiškai užpildytų duomenų, pareiškėjas aiškiai mato (pvz., pateikiamas raudonas tekstas šalia
įvedimo lauko), dėl kurių laukų iš JAR gautas atsakymas dėl nekorektiškumo.

2.12 – Tikrinti
pateiktus JA
duomenis su JAR

1.

Jei prašymą pildo ne JA arba JA atstovas, kitame žingsnyje aprašytuose reikalavimuose nustatyti prašymo laukai yra tikrinami su
JAR. VAIISIS siunčia užklausą, kurią sudaro:
► Paslaugos gavėjo -JA kodas;
► Vadovo (-ų) duomenys (asmens kodas / gimimo data).

2.13 – Gauti
atsakymą iš JAR

1.

Iš JAR pagal išsiųstą užklausą sinchroniškai grąžinama:
► Informacija, ar korektiški pareiškėjo užpildyti laukai apie JA. Grąžinamas atsakymas, kurie laukai užpildyti nekorektiškai.

2.16 - :BP.04 E.
pristatymo dėžutės
sukūrimas

1.

Šiame bendrajame procese VAIISIS patikrina, ar pareiškėjas turi e. pristatymo dėžutę. Jeigu neturi, tuomet pareiškėjas nukreipiamas
į e. pristatymo dėžutės kūrimą E. pristatymo sistemoje.
E. pristatymo dėžutės kūrimas yra privalomas, jei konkreti savivaldybė pasirinko, kad licencija privalo būti išduota teisinę ir
įrodomąją galią turinčiu būdu, t.y. registruotu paštu, o pareiškėjas prašo vienos iš šių paslaugų:
► Naujos šilumos tiekimo licencijos išdavimas;
► Turimos licencijos keitimas;
► Turimos licencijos dublikato išdavimas.

2.18 – :BP.01
Elektroninis
pasirašymas

1.

Pareiškėjas inicijuoja „BP.01 Elektroninį pasirašymą“. Šiame procese pareiškėjas el. parašu pasirašo prašymą.
Pastaba. Jei konkreti savivaldybės institucija priims sprendimą, kad prašymo pasirašymas el. parašu nėra privalomas, VL paskirtas
atsakingas asmuo pagal institucijos sprendimą pakeis konfigūraciją ir nustatys, kad pasirašymas kvalifikuotu el. parašu nėra
reikalingas.

2.19– Sub-proceso
pabaiga

1.

VAIISIS automatiškai pabaigiamas el. paslaugos sub-procesas.

VŠĮ Versli Lietuva
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Reikalavimo
Nr.

Funkcinis reikalavimas

5.3 – Užklausti dėl
įsiskolinimo VMI

1.

VAIISIS automatiškai siunčia VMI MAIS užklausą, kurią sudaro FA/ JA kodas.

5.4 – Gauti atsakymą
iš VMI MAIS

1.

VAIISIS gauna VMI pažymos duomenis, ar FA/ JA turi mokestinę nepriemoką LR valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar
fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja VMI (išskyrus atvejus, kai FA/ JA mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas
atidėtas LR teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas).

5.5 - Užklausti dėl
skolingumo VSDFV
IS

1.

VAIISIS siunčia užklausą, kurią sudaro FA/ JA kodas.

5.6 - Gauti atsakymą
iš VSDFV IS

1.

Iš VSDFVIS pagal išsiųstą užklausą sinchroniškai grąžinami duomenys:
Taip / Ne reikšmė, nurodanti, ar JA yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

5.7 – Suliejimo
žingsnis

1.

Procesas tęsiamas sulaukus abiejų atsakymų.

5.8 – Sub-proceso
pabaiga

1.

VAIISIS automatiškai pabaigiamas el. paslaugos sub-procesas nukreipiant pagrindinio proceso eigą į žingsnį „Sprendimo
priėmimas“.

VŠĮ Versli Lietuva
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Žingsnio Nr. ir
pavadinimas

Reikalavimo
Nr.

6.2 - Ar gautas
prašymas / patikslinti
duomenys/baigėsi
laikas prašymui
patikslinti?

1.

Šiame sub – procese nukreipimas vykdomas priklausomai nuo to, kokia informacija perduodama į sprendimo priėmimo subprocesą:
1. Prašymas, jo priedai, automatinių tikrinimų informacija;
2. Prašymo tikslinimo duomenys;
3. Informacija, kad baigėsi laikas prašymui patikslinti.

6.4 – Perduoti
prašymą į SI
VAIISIS erdvę

1.

Gauta informacija yra įkeliama į SI VAIISIS erdvę, o institucijos specialistas yra informuojamas el. paštu.

6.5 – Perduoti
informaciją į SI DVS

1.

VAIISIS automatiškai perduoda gautą informaciją SI DVS.

6.6 – Suformuoti ir
perduoti informaciją
pareiškėjui :
Nagrinėjama

1.

VAIISIS automatiškai suformuoja ir perduoda informaciją pareiškėjui. Per VAIISIS pareiškėjas automatiškai informuojamas, kad
institucija gavo prašymą arba patikslintus duomenis. Kai baigiasi patikslinimui skirtas laikas – pareiškėjas informuojamas, kad
prašymas yra nagrinėjamas, yra svarstoma dėl praleisto papildomų dokumentų pateikimo termino, toliau institucija informuos apie
priimtą sprendimą4.

6.7 – Pažymėti
sprendimą
institucijos VAIISIS
erdvėje

1.

Institucijos specialistas pažymi sprendimą institucijos VAIISIS erdvėje/ sprendimas gaunamas iš SI DVS:
► Informuoti apie apmokėjimo sąlygas;
► Informuoti apie reikalingą patikslinimą;
► Informuoti apie teigiamą sprendimą;
► Informuoti apie neigiamą sprendimą.

2.

Specialistas informuoja pareiškėją apie trūkstamus / reikalingus tikslinti duomenis, taip pat gali nurodyti naują dokumentų
pateikimo terminą. Specialistui leidžiama kelis kartus informuoti apie reikalingą patikslinimą, išsaugant anksčiau pateiktą
informaciją. Kai specialistas pasirenka „Informuoti apie reikalingą patikslinimą“, pareiškėjui rodoma būsena "Reikalingas
patikslinimas".

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

1.

VAIISIS automatiškai inicijuoja „BP.05 Perdavimas į E. pristatymo IS“. Jei yra išduota el. licencija (arba priimtas neigiamas
sprendimas) ir konkreti savivaldybė pasirinko, kad licencija privalo būti išduota teisinę ir įrodomąją galią turinčiu būdu, t.y.
registruotu paštu, ji perduodama pareiškėjui per E. pristatymo IS e. pristatymo dėžutę.

6.11 - Suformuoti ir
perduoti informaciją
pareiškėjui :
Paslauga įvykdyta /
Reikalingas

1.

VAIISIS automatiškai suformuoja ir perduoda informaciją pareiškėjui. Per VAIISIS pareiškėjas automatiškai informuojamas apie
institucijos priimtą sprendimą (paslauga įvykdyta (teigiamas arba neigiamas sprendimas) / reikalingas apmokėjimas / tikslinti).

6.8 – Gauti
sprendimą /
informaciją iš
institucijos DVS

4

Funkcinis reikalavimas

Standartiniai informacijos tekstai turės būti diegėjo suderinti su savivaldybių institucijomis el. paslaugų diegėjo vykdomos duomenų analizės metu
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6.13 – Sub-proceso
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pabaiga (tikslinti)

1.
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VAIISIS automatiškai pabaigiamas el. paslaugos sub-procesas, kai gaunama informacija apie teigiamą sprendimą, neigiamą
sprendimą, gaunama informacija apie reikalingą tikslinti prašymą.
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Žingsnio Nr. ir
Reikalavimo
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Nr.
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8.2 – Automatiškai
užpildyti prašymo
laukus

1.

VAIISIS automatiškai parengia iš savivaldybės sprendimo gautus duomenis:
► Pildant prašymą pareiškėjo jau pildytais duomenimis automatiškai užpildomi atitinkami formos laukai;
► Nustatomi savivaldybės specialisto nurodyti laukai, kurie turi būti koreguojami;
► Neredaguojamame lauke rodomas savivaldybės specialisto komentaras.

8.3 – Patikslinti ir
patvirtinti duomenis

1.

Pareiškėjui pateikiama pildant prašymą pareiškėjo jau pildytais duomenimis užpildyta forma, kurioje galima redaguoti tik
savivaldybės specialisto nurodytus tikslintinus laukus, prisegti dokumentus ir rodomas papildomas laukas komentarui.
Pareiškėjas vykdo bent vieną iš šių veiksmų:
► Patikslina bent vieną lauką;
► Prisega bent vieną dokumentą;
► Parašo komentarą – atsakymą savivaldybei.

8.5 – :BP.01
Elektroninis
pasirašymas

1.

Pareiškėjas inicijuoja „BP.01 Elektroninį pasirašymą“. Šiame procese pareiškėjas el. parašu pasirašo patikslintą prašymą.
Pastaba. Jei konkreti savivaldybės institucija priims sprendimą, kad prašymo pasirašymas el. parašu nėra privalomas, VL paskirtas
atsakingas asmuo pagal institucijos sprendimą pakeis konfigūraciją ir nustatys, kad pasirašymas kvalifikuotu el. parašu nėra
reikalingas.
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Mokėjimo sub-procesas

6 pav. Mokėjimo sub-proceso schema
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6 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Mokėjimas" reikalavimai
Žingsnio Nr. ir
Reikalavimo
pavadinimas
Nr.
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Funkcinis reikalavimas

12.2 - Pasirenkamas
apmokėjimo būdas,
nurodoma suma

1.

Pareiškėjas pasirenka paslaugos apmokėjimo būdą ir jam pateikiama reikiama apmokėti suma už licenciją.

2.

Galimi šie apmokėjimo būdai:
► Pareiškėjas pats apmoka;
► Pareiškėjas nurodo mokėtoją, kuris apmokės paslaugą. Pareiškėjas įveda mokėtojo el. pašto adresą, pagal kurį VAIISIS
automatiškai nusiųs nuorodą į VAIISIS apmokėjimo komponentę (pagal mokėtojui atsiųstą nuorodą jis bus nukreipiamas į
VAIISIS, mokėtojui autentifikavusis VAIISIS, jis galės per elektroninę bankininkystę atlikti mokėjimą);
► Pareiškėjas moka kitais būdais. VAIISIS tikrina, ar pareiškėjo atliktas mokėjimas gautas į VMI.

12.4 - :BP.02
Paslaugos
apmokėjimas per
VAIISIS

1.

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

12.5 – Išsiųsti
apmokėjimą
vykdančiam
asmeniui

1.

Pareiškėjui nurodžius, jog paslaugą apmokės kitas mokėtojas, nurodytam asmeniui yra išsiunčiama informacija apie reikalingą
apmokėjimą.

12.6 - :BP.03
Tikrinimas dėl
apmokėjimo

1.

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

12.8 -:BP.07
Informacija dėl
apmokėjimo
institucijai

1.

VAIISIS automatiškai inicijuoja „BP.07 Informacija dėl apmokėjimo institucijai“. Šiame procese VAIISIS suformuoja informacijos
apie paslaugos apmokėjimą rinkinį ir jį išsiunčia institucijai per nustatytą kanalą (į institucijos DVS arba VAIISIS institucijos
erdvę).
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3. INTEGRACINIAI TAŠKAI
Pastaba. Perduodamų / gaunamų duomenų sąrašas yra pateiktas prie konkretaus žingsnio reikalavimų.
Nr.

Duomenų šaltinis (IS / registras)

Žingsnio Nr. ir pavadinimas

1.

Perduodama į JAR

2.4 – Užklausti duomenų JAR

2.

Gaunama iš JAR

2.5 – Gauti duomenis iš JAR

3.

Perduodama į GR

2.6 – Užklausti duomenų GR

4.

Gaunama iš GR

2.7 – Gauti duomenis iš GR

5.

Perduodama į JAR

6.

Gaunama iš JAR

2.11 – Tikrinti pateiktus JA duomenis
su JAR
2.12 – Gauti atsakymą iš JAR

7.

Perduodama į VMI MAIS

5.3 - Užklausti dėl įsiskolinimo VMI MAIS

8.

Gaunama iš VMI MAIS

5.4 - Gauti atsakymą iš VMI MAIS

9.

Perduodama į VSDFVIS

5.5 – Užklausti dėl skolingumo VSDFVIS

10.

Gaunama iš VSDFVIS

6.6 - Gauti atsakymą iš VSDFVIS

11.

Perduodama į DVS

6.5 – Perduoti prašymą SI DVS

12.

Gaunama iš DVS

6.8 – Gauti sprendimą / informaciją iš institucijos
DVS

Pastabos
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4. PASIŪLYMAI PASLAUGOS PROCESO PATOBULINIMUI IR PRIIMTI PAGRINDINIAI SPRENDIMAI
Nr.

Siūlymo/
sprendimo
data
2

Siūlymo/ sprendimo aprašymas
(siūlymai pažymėti pilka spalva)

1
1.

3

2012 09 06

Pradedant pildyti prašymą pareiškėjui turi būti išvedama ši
kontekstinė informacija: „Ši licencija teikiama asmenims,
tiekiantiems mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus“.

2.

2012 09 06

3.

4.

Patvirtinta/ atmesta

Komentaras

4
Patvirtinta

5
Alytus: sutinka. Patvirtinta 2012 09 07 skambučio
savivaldybei metu
Ignalina: sutinka. Patvirtinta 2012 09 07 skambučio
savivaldybei metu
Kaunas: sutinka. Patvirtinta 2012 09 06 susitikimo
metu

Siūlome naikinti reikalavimą pateikti įmonės – įstatų ar kito juos
atitinkančio steigimo dokumento kopijas, kadangi iš JAR bus
gaunama ši informacija:
► JA veiklos tikslai ir rūšys;
► Juridinio asmens filialų ir atstovybių duomenys:
► filialo ar atstovybės kodas;
► filialo ar atstovybės pavadinimas;
► filialo ar atstovybės buveinė (adresas).
Pastaba teisininkams. Reikalinga atnaujinti taisykles dėl šio
reikalavimo.

Patvirtinta

Alytus: sutinka (telefonu 2012-09-25)
Ignalina: sutinka (el. paštu 2012 09 24)
Kaunas: sutinka (el. paštu 2012 10 10)

2012 09 14

Šiuo metu paslaugos gavėjas pateikdamas prašymą kartu pateikia
pagrindžiančius dokumentus. Siekiant sumažinti dokumentų, kuriuos
turi pateikti paslaugos gavėjas, skaičių, siūlome leidimų sąrašą
pateikti prašymo formoje, o ne atskirame dokumente.
Siekiant, kad paslaugos gavėjui būtų aišku, kokius dokumentus
reikia pateikti, siūlome pateikti kontekstinę informaciją šalia lauko:
„Pavyzdžiui, Energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatas“.
Pastaba teisininkams. Šiuo metu pareiškėjas turi pateikti atskirus
dokumentus.

Patvirtinta

Alytus: sutinka (telefonu 2012-09-25)
Ignalina: sutinka (el. paštu 2012 09 24)
Kaunas: Sutinka. Patvirtinta 2012 09 06 susitikimo
metu

2012 09 06

Siūlome nereikalauti pateikti dokumento dėl įsipareigojimo vykdyti
licencijuojamos veiklos sąlygas, o į prašymo pildymo formą įtraukti
požymį „Patvirtinimas, jog paslaugos gavėjas įsipareigoja vykdyti
licencijuojamos veiklos sąlygas“.
Pastaba teisininkams. Reikalinga atnaujinti taisykles dėl šio

Patvirtinta

Alytus: Sutinka. Patvirtinta 2012 09 07 skambučio
savivaldybei metu
Ignalina: sutinka (el. paštu 2012 09 24)
Kaunas: Sutinka. Patvirtinta 2012 09 06 susitikimo
metu
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Nr.
1
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Siūlymo/
sprendimo
data
2
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Siūlymo/ sprendimo aprašymas
(siūlymai pažymėti pilka spalva)

Patvirtinta/ atmesta

Komentaras

3

4

5

reikalavimo.
5.

2012 09 06

6.

2012 09 14

7.

2012 09 14

Neatmesti prašymo dėl netinkamo JA teisinio statuso, o tik perduoti
informaciją SI kartu su prašymo forma.

Patvirtinta

Prašymo dėl turimos licencijos keitimo formą sudaro šie bendrieji
laukai:
► Turimos licencijos numeris;
► Turimos licencijos išdavimo data;
► Kai prašymą pildo JA:
► Paslaugos gavėjo - JA pavadinimas;
► Paslaugos gavėjo - JA kodas;
► Buveinės adresas;
► Teisinė forma.
► Kai prašymą pildo FA:
► Paslaugos gavėjo - FA vardas, pavardė;
► Gyvenamosios vietos adresas;
► Asmens kodas.
► Pateikiami automatiškai pagal duomenis, turimus VAIISIS
pareiškėjo profilyje, užpildyti laukai:
► Kontaktinė informacija - el. pašto adresas;
► Kontaktinė informacija – telefonas;
► Mastelio planas, leidžiantis nustatyti naujai valdomų
šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų
ribas ir numatomos licencijuojamos veiklos teritoriją.
Siūlome nereikalauti pateikti turimos licencijos pakeitimo pagrindo.
Keitimo pagrindą pareiškėjas nurodo pasirinkdamas, kad nori
koreguoti tam tikrą formos lauką (pvz., licencijos keitimo pagrindas
– pasikeitęs buveinės adresas – bus matomas pareiškėjui prašymo
formoje pažymėjus „Buveinės adresas“ lauką.

Patvirtinta

Prašymo dėl turimos licencijos dublikato išdavimo formą sudaro šis
specifinis laukas:

Patvirtinta

Alytus: sutinka. Patvirtinta 2012 09 07 skambučio
savivaldybei metu
Ignalina: sutinka. Patvirtinta 2012 09 07 skambučio
savivaldybei metu
Kaunas: sutinka. Patvirtinta 2012 09 06 susitikimo
metu
Alytus: sutinka (telefonu 2012-09-25)
Ignalina: sutinka (el. paštu 2012 09 24)
Kaunas: sutinka. Patvirtinta (el. paštu 2012 09 26)

Alytus: užtektų tik datos; priežasties nereikia.
Patvirtinta (telefonu 2012-09-25)
Ignalina: sutinka (el. paštu 2012 09 24)
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Siūlymo/ sprendimo aprašymas
(siūlymai pažymėti pilka spalva)
3
► Turimos licencijos numeris;
► Turimos licencijos išdavimo data.

Patvirtinta/ atmesta
4

8.

2012 09 06

Automatinių patikrinimų metu gaunama informacija iš VMI MAIS ir
VSDFVIS dėl skolingumo. Jeigu gauta informacija, kad yra
skolingumas, prašymas nėra atmetamas, informacija perduodama
tolimesniam nagrinėjimui SI.

Patvirtinta

9.

2012 09 14

Nebus realizuota sąsaja su Lietuvos Respublikos muitine (toliau –
Muitinė) ir automatinių patikrinimų metu nebus tikrinamas
skolingumas, kadangi duomenų apsikeitimo sąsaja su Muitine nėra
galima (Muitinė neturi vieningos informacinės sistemos, kurioje būtų
kaupiama visa reikalinga informacija ir būtų galima nustatyti, ar
pareiškėjas vykdo įsipareigojimus; reikalingas darbuotojų
įvertinimas dėl įsipareigojimų vykdymo). Esant poreikiui,
informacija dėl skolingumo turi būti užklausiama ne per VAIISIS.
Pastaba: patikrinimą dėl skolingumo Muitinei atlieka tik Kauno m.
savivaldybė.

Patvirtinta

10.

2012 09 06

Pasibaigus nustatytam laikui prašymui patikslinti, prašymas nebus
atmetamas, o bus perduodama informacija SI. Specialistas gali
pratęsti prašymo tikslinimo terminą arba atmesti pateiktą prašymą.

Patvirtinta

11.

2012 09 13

Apmokėjimas už paslaugą bus atliekamas gavus teigiamą sprendimą
iš SI.

Patvirtinta

12.

2012 09 26

Klausimas SI:
Ar fakso numerį naudojate bendraudami su paslaugos gavėju? Jeigu
ne, siūlome atsisakyti kaip perteklinio prašymo formos lauko.

Patvirtinta
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Komentaras
5
Kaunas: sutinka (el. paštu 2012 10 10)
Alytus: sutinka. Patvirtinta 2012 09 07 skambučio
savivaldybei metu
Ignalina: sutinka. Patvirtinta 2012 09 07 skambučio
savivaldybei metu
Kaunas: sutinka. Patvirtinta 2012 09 06 susitikimo
metu
Kaunas: sutinka. Patvirtinta (el. paštu 2012 09 26)

Alytus: sutinka. Patvirtinta 2012 09 07 skambučio
savivaldybei metu
Ignalina: sutinka. Patvirtinta 2012 09 07 skambučio
savivaldybei metu
Kaunas: sutinka. Patvirtinta 2012 09 06 susitikimo
metu
Alytus: sutinka. Patvirtinta 2012 09 13 skambučio
savivaldybei metu
Ignalina: sutinka. Patvirtinta 2012 09 13 skambučio
savivaldybei metu
Kaunas: sutinka. Patvirtinta 2012 09 13 skambučio
savivaldybei metu
Alytus: sutinka. Patvirtinta (telefonu 2012-09-25)
Ignalina: sutinka. Patvirtinta (el. paštu 2012 09 24)
Kaunas: sutinka. Patvirtinta (el. paštu 2012 09 26)
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5. PASLAUGĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI IR BŪTINI TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI BEI NAUJŲ
TEISĖS AKTŲ POREIKIS

Nr.

1.

Teisės aktas (TA)

Lietuvos
Respublikos
šilumos ūkio
įstatymas (Žin.,
2003, Nr. 51-2254)

Reikiami TA pakeitimai

TA
TA
TA
TA keitime
TA
projekto
projekto
pakeitimo
dalyvaujančios
patvirtinimo
parengimo suderinimo
įsigaliojimo
institucijos
terminas
terminas
terminas
terminas

Pakeitimai nebūtini.
Pastaba:
Norėtumėme atkreipti dėmesį į tokias Lietuvos
Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau –
Įstatymas) nuostatas:
Įstatymo 30 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad
motyvuotas atsisakymas išduoti licenciją turi būti

-

-

-

-

-
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Reikiami TA pakeitimai
rašytinis. Įstatymo 30 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad
licenciją išduodanti institucija, nustačiusi licencijuojamos
veiklos sąlygų laikymosi pažeidimą arba paaiškėjus, kad
prašyme išduoti licenciją pateikti klaidingi duomenys,
licenciją išduodanti institucija raštu per 5 dienas įspėja
apie tai licenciją turintį asmenį ir nurodo laiką, per kurį
jis turi pašalinti nustatytus pažeidimus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso (toliau – Kodeksas) 1.73 straipsnio 2
dalimi, rašytinės formos dokumentui prilyginami
šalių pasirašyti dokumentai, perduoti telegrafinio,
faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų
galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto
apsauga ir galima identifikuoti parašą.
Iš minėtų Kodekso nuostatų būtų galima daryti
išvadą, kad atsisakymas išduoti licenciją (įspėjimas
apie pažeidimus) turėtų būti pateikiamas raštu
(pasirašytas licenciją išduodančios institucijos
atsakingo asmens), o, jeigu perduodamas
elektroninėmis priemonėmis, – turėtų būti užtikrinta
teksto apsauga ir turi būti galima identifikuoti
parašą. Kodekso reikalavimas, kad būtų užtikrinta
teksto apsauga ir būtų galima identifikuoti parašą
nėra aiškiai apibrėžtas ir gali būti interpretuojamas
įvairiai. Šio projekto kontekste manome, kad
institucijos atsisakymas išduoti licenciją,
pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atitiktų
rašytinio atsisakymo reikalavimą tokiais atvejais:
jeigu būtų pasirašytas licenciją išduodančios institucijos
saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo
formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu
sertifikatu (kvalifikuotu elektroniniu parašu); arba
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TA
TA
TA
TA keitime
TA
projekto
projekto
pakeitimo
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terminas
terminas
terminas
terminas
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Nr.

Teisės aktas (TA)

Reikiami TA pakeitimai
nebūtų pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, sukurtu
saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu
kvalifikuotu sertifikatu (kvalifikuotu elektroniniu parašu),
tačiau:

-

teksto apsauga būtų užtikrinta kitomis priemonėmis
(pavyzdžiui, komunikacija būtų šifruojama); ir

-

atsisakymą pasirašiusios institucijos parašo
identifikavimas būtų užtikrintas kitomis priemonėmis nei
kvalifikuotu elektroniniu parašu. Lietuvos Respublikos
elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827) 8
straipsnio 3 dalis numato, kad bet koks elektroninis
parašas (nebūtinai kvalifikuotas) visais atvejais turi tokią
pačią teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose
dokumentuose, jeigu parašų naudotojai tarpusavyje dėl
to susitaria. Todėl šio projekto kontekste, jeigu licenciją
išduodanti institucija ir pareiškėjas (licencijos turėtojas)
susitartų, paprastas elektroninis parašas (pavyzdžiui,
elektroniniame pranešime nurodyti jo siuntėjo –
institucijos duomenys) jų tarpusavio komunikacijoje
turėtų tą pačią teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose
dokumentuose. Atsižvelgiant į tai, rekomenduotumėme,
kad prieš asmeniui užsakant atitinkamą elektroninę
paslaugą per VAIISIS sistemą (www.epaslaugos.lt), greta
asmens sutikimo, kad asmens duomenys būtų
perduodami trečiajai šaliai – paslaugos teikėjui (pvz.,
licenciją išduodančiai institucijai) būtų numatytas ir
asmens sutikimas/patvirtinimas, kad visi šioje
informacinėje sistemoje institucijos jam pateikiami
pranešimai bus laikomi rašytiniais pranešimais ir turės
tokią pačią teisinę galią kaip rašytiniai dokumentai.
Institucijai teikiant asmeniui pranešimus (ypač
atsisakymą išduoti licenciją) turi būti aiškiai nurodoma,
kad tokį pranešimą (atsisakymą) teikia konkreti
institucija.
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TA
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projekto
projekto
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2.

Teisės aktas (TA)
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Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2003
m. liepos 25 d.
nutarimas Nr. 982
Dėl teisės aktų,
būtinų Lietuvos
Respublikos
šilumos ūkio
įstatymui
įgyvendinti,
patvirtinimo ir šiuo
nutarimu
patvirtintos
Šilumos tiekimo
licencijavimo
taisyklės (Žin.,
2003, Nr. 75-3481)

Rekomenduotumėme atlikti tokius Šilumos tiekimo
licencijavimo taisyklių (toliau – Taisyklės)
pakeitimus:
(i)

Taisyklių 5 punktą pakeisti ir išdėstyti jį taip: „5.
Visas procedūras ir formalumus, susijusius su teisės
verstis šilumos tiekimo veikla įgijimu ar šios veiklos
vykdymu, galima atlikti raštu arba per atstumą ir
elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą (o
kai atitinkamai savivaldybės institucijai teikiamas
prašymas elektroninės formos licencijai gauti,
elektroninės formos licencijai pakeisti ar
elektroninės formos licencijos dublikatui gauti - ir
kitomis elektroninėmis priemonėmis) arba tiesiogiai
kreipiantis į Lietuvos Respublikos kompetentingą
instituciją.“;

(ii) Taisykles papildyti 7¹ punktu ir jį išdėstyti taip: „7¹.
Atitinkamos savivaldybės institucijos licencijas gali
išduoti elektroninės ir neelektroninės formos.
Elektroninės formos licencijos yra išduodamos,
pakeičiamos, elektroninės formos licencijų
dublikatai išduodami, paraiška panaikinti
elektroninės formos licencijos galiojimą pateikiama
elektroninėmis priemonėmis. Kai, išduodant,
pakeičiant elektroninės formos licencijas ar
išduodant elektroninės formos licencijų dublikatus,
pateikiant prašymą panaikinti elektroninės
licencijos galiojimą pagal nustatytus reikalavimus
atitinkama savivaldybės institucija turi pateikti
pareiškėjui (licencijos turėtojui) dokumentus ar
informaciją raštu, tokie dokumentai ar informacija
gali būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis.
Elektroninės formos licencija pasirašoma saugiu
elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo
formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu
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Vyriausybė



Ūkio
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2012 m.
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15 d.

2012 m.
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2013 m.
sausio 1 d.
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Reikiami TA pakeitimai
kvalifikuotu sertifikatu.“;
(iii) Taisyklių 15.1 papunktį papildyti ir išdėstyti jį taip:
„15.1. asmens – įmonės – įstatų ar kito juos
atitinkančio steigimo dokumento kopijos,
patvirtintos įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo
jį turėti, ir vadovo parašu (šis reikalavimas
netaikomas, kai asmuo į atitinkamą savivaldybės
instituciją kreipiasi dėl elektroninės formos
licencijos išdavimo elektroninėmis priemonėmis);
(iv) Taisyklių 15.2 papunktį papildyti ir išdėstyti jį taip:
„15.2. įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos
veiklos sąlygas (ši informacija pateikiama prašymo
formoje, kai asmuo į atitinkamą savivaldybės
instituciją kreipiasi dėl elektroninės formos
licencijos išdavimo elektroninėmis priemonėmis);
(v) Taisyklių 15.3 papunktį papildyti ir išdėstyti jį taip:
„15.3. su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių
asmens turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų
leidimų sąrašas (ši informacija pateikiama prašymo
formoje, kai asmuo į atitinkamą savivaldybės
instituciją kreipiasi dėl elektroninės formos
licencijos išdavimo elektroninėmis priemonėmis);
(vi) Taisykles papildyti nauju 16¹ punktu ir jį išdėstyti
taip: „16¹. Savivaldybės taryba turi teisę nustatyti
prašymo atitinkamos savivaldybės institucijos
išduodamai elektroninei licencijai gauti (licencijai
pakeisti, licencijos dublikatui gauti, licencijai
panaikinti) pasirašymo reikalavimus, taip pat su
paraiška pateikiamų dokumentų, numatytų 15 ir 16
punktuose, patvirtinimo reikalavimus.“;
(vii) Taisyklių 18 punktą pakeisti ir išdėstyti jį taip: „18.
Licenciją išduodanti institucija, gavusi šiame
skyriuje nurodytus dokumentus, patikrina, ar šie
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Teisės aktas (TA)

Reikiami TA pakeitimai

dokumentai ir juose esanti informacija atitinka
licencijų išdavimo reikalavimus, nustatytus šių
taisyklių 21 punkte, ir ne vėliau kaip per 30
kalendorinių dienų (o tais atvejais, kai prašymas ir
dokumentai atitinkamai savivaldybės institucijai
pateikti elektroninėmis priemonėmis – ne vėliau
kaip per [20] dienų) nuo visų tinkamai įformintų
dokumentų gavimo privalo išduoti ar pakeisti
licenciją arba pateikti asmeniui, pateikusiam
prašymą, motyvuotą rašytinį atsisakymą tai daryti.“;
(viii) Taisyklių 27 punktą pakeisti ir išdėstyti jį taip: „
27. Praradusiam licencijos originalą asmeniui, kuris
pateikia motyvuotą prašymą su išdėstytomis
licencijos praradimo aplinkybėmis, licenciją
išduodanti institucija per 30 kalendorinių dienų (o
tais atvejais, kai prašymas atitinkamai savivaldybės
institucijai pateikiamas elektroninėmis priemonėmis
– ne vėliau kaip per [20] dienų) išduoda licencijos
dublikatą su žyma „Dublikatas“. Kai asmuo į
atitinkamą savivaldybės instituciją elektroninėmis
priemonėmis kreipiasi dėl neelektroninės formos
licencijos dublikato išdavimo, atitinkamai
savivaldybės institucijai priėmus sprendimą išduoti
licencijos dublikatą, asmeniui išduodamas
elektroninės formos licencijos dublikatas.
Elektroninės formos licencijos dublikatas
perduodamas elektroninėmis priemonėmis.“

Pastaba:
Taisyklių 27 punkte įtvirtinama nuostata, jog
asmeniui, norinčiam gauti licencijos dublikatą,
privaloma pateikti motyvuotą paaiškinimą. Jei būtų
pageidaujama nenurodyti motyvų/paaiškinimų, dėl
kurių prašoma išduoti licencijos dublikatą, kai buvo
išduota elektroninės formos licencija,
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rekomenduotumėme šį reikalavimą (nurodyti
motyvus/paaiškinimus, dėl kurių prašoma išduoti
dublikatą) panaikinti ir neelektroninės formos
licencijos dublikato išdavimo atveju.
3.

Kauno miesto
savivaldybės
tarybos 2009 m.
gruodžio 22 d.
sprendimas Nr. T700 „Dėl šilumos
tiekimo licencijų
išdavimo, keitimo,
galiojimo
sustabdymo,
galiojimo
sustabdymo
panaikinimo ir
galiojimo
panaikinimo
tvarkos aprašo
patvirtinimo“ ir
šiuo sprendimu
patvirtintas Šilumos
tiekimo licencijų
išdavimo, keitimo,
galiojimo
sustabdymo,
galiojimo
sustabdymo
panaikinimo ir
galiojimo
panaikinimo

Rekomenduotumėme atlikti tokius Šilumos tiekimo
licencijų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo,
galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo
panaikinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas)
pakeitimus:
(i)

Aprašo 4.1 papunktį papildyti ir išdėstyti jį taip:
„4.1. įmonės registravimo pažymėjimo ir įmonės
įstatų ar kito, juos atitinkančio, steigimo dokumento
kopijas, patvirtintas įmonės atspaudu, jeigu įmonė
privalo jį turėti, ir vadovo parašu (šis reikalavimas
netaikomas, kai asmuo į Energetikos skyrių
kreipiasi dėl elektroninės formos licencijos išdavimo
elektroninėmis priemonėmis);

(ii) Aprašo 4.2 papunktį papildyti ir išdėstyti jį taip:
„4.2. informaciją apie įmonės padalinius, filialus ir
valdymo organus (ši informacija pateikiama
prašymo formoje, kai asmuo į Energetikos skyrių
kreipiasi dėl elektroninės formos licencijos išdavimo
elektroninėmis priemonėmis);
(iii) Aprašo 4.3 papunktį papildyti ir išdėstyti jį taip:
„4.3. įsipareigojimą vykdyti licencijuojamos veiklos
sąlygas (šis įsipareigojimas nurodomas prašymo
formoje, kai asmuo į Energetikos skyrių kreipiasi
dėl elektroninės formos licencijos išdavimo
elektroninėmis priemonėmis);
(iv) Aprašo 4.4 papunktį papildyti ir išdėstyti jį taip:
„4.4. su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių
įmonės turimų licencijų ir leidimų sąrašą (ši



Kauno
miesto
savivaldybė

2012 m.
lapkričio
30 d.

2012 m.
gruodžio 30
d.

2013 m.
sausio 15 d.

2013 m.
sausio 30 d.
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informacija pateikiama prašymo formoje, kai asmuo
į Energetikos skyrių kreipiasi dėl elektroninės
formos licencijos išdavimo elektroninėmis
priemonėmis);
(v) Aprašo 4.5 punktą papildyti nauju paskutiniu
sakiniu: „<...> . Jei elektroninėmis priemonėmis
kreipiamasi dėl elektroninės formos licencijos
išdavimo, gali būti pateikiamos šių dokumentų
kopijos.“;
(vi) Aprašo 4.6 punktą papildyti ir išdėstyti taip: „4.6.
įmonės pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė veiklą vykdė
trumpiau negu 2 metus, - pastarųjų metų) veiklos
audito ataskaitą ir balansą. Jei elektroninėmis
priemonėmis kreipiamasi dėl elektroninės formos
licencijos išdavimo, gali būti pateikiamos šių
dokumentų kopijos. Šis reikalavimas netaikomas
įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos
nevykdė.“;
(vii) Aprašo 4.7 punktą papildyti nauju paskutiniu
sakiniu: „<...> . Jei elektroninėmis priemonėmis
kreipiamasi dėl elektroninės formos licencijos
išdavimo, gali būti pateikiamos šių dokumentų
nepatvirtintos kopijos.“;
(viii) Aprašo 4.8 punktą papildyti nauju paskutiniu
sakiniu: „<...> . Jei elektroninėmis priemonėmis
kreipiamasi dėl elektroninės formos licencijos
išdavimo, gali būti pateikiamos šių dokumentų
kopijos.“;
(ix) Aprašo 8 punktą pakeisti ir išdėstyti taip: „8.
Licencijos išduodamos, keičiamos arba atsisakoma
jas išduoti, pakeisti (pateikiant įmonei pareiškėjai
motyvuotą raštišką atsisakymą, o kai pareiškėja
kreipėsi elektroninėmis priemonėmis – pateikiant
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Reikiami TA pakeitimai
motyvuotą atsisakymą elektroninėmis priemonėmis)
per 30 dienų (o tais atvejais, kai pareiškėja
elektroninėmis priemonėmis kreipėsi dėl
elektroninės formos licencijos išdavimo – ne vėliau
kaip per [20] dienų) nuo prašymų ir dokumentų,
kurių reikia licencijai gauti, keisti, registravimo
Energetikos skyriuje dienos.“;
(x) Aprašo 15.1 papunktį pakeisti ir išdėstyti taip:
„15.1. motyvuotą prašymą išduoti dublikatą su
išdėstytomis licencijos praradimo aplinkybėmis;“.

Pastabos:
Rekomenduotumėme šiuo Aprašu taip pat patvirtinti
prašymo (teikiamo elektroninėmis priemonėmis)
išduoti, pakeisti, panaikinti licenciją ar išduoti
licencijos dublikatą formą.
Šiuo Aprašu taip pat rekomenduotumėme patvirtinti
elektroninės licencijos formą. Elektroninės formos
licencija turėtų būtų pasirašomas saugiu elektroniniu
parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir
patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.
Aprašo 15.1 punkte įtvirtinama nuostata, jog
asmeniui, norinčiam gauti licencijos dublikatą,
privaloma pateikti motyvuotą paaiškinimą. Jei būtų
pageidaujama nenurodyti motyvų/paaiškinimų, dėl
kurių prašoma išduoti licencijos dublikatą, kai buvo
išduota elektroninės formos licencija,
rekomenduotumėme šį reikalavimą (nurodyti
motyvus/paaiškinimus, dėl kurių prašoma išduoti
dublikatą) panaikinti ir neelektroninės formos
licencijos dublikato išdavimo atveju.
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