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1. PASLAUGŲ GRUPĖS APIMTIS 
 

Paslaugų dėl leidimų laikyti pavojingus šunis grupę sudaro šios paslaugos: 

1. Naujo leidimo laikyti pavojingus šunis išdavimas;  

2. Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas; 

3. Leidimo dublikato išdavimas. 
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2. PROCESO SCHEMOS IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI 

2.1. Leidimų laikyti pavojingus šunis išdavimo procesas 

 
1 pav. Leidimo laikyti pavojingus šunis išdavimo proceso schema  
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1 lentelė. Proceso „Leidimų laikyti pavojingus šunis išdavimas“ funkciniai reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 

Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

1 – Pradėti 

paslaugos teikimo 

procesą 

1.  El. paslaugos procesas inicijuojamas VAIISIS naudotojui pasirinkus paslaugų grupę leisti laikyti pavojingus šunis.  

Kai pareiškėjas pradeda vykdyti paslaugą, yra žinoma, koks JA yra prisijungęs, arba galima vienareikšmiškai nustatyti, ar prisijungęs 

FA yra / nėra konkretaus JA ar FA 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, leidimo tipą, savivaldybę ir seniūniją (jei reikia);   

► Automatiškai arba pareiškėjo yra užpildomi prašymo laukai; 

► Pareiškėjas prašymą patvirtina / pasirašo el. parašu. 

► Esant poreikiui, pareiškėjas susikuria e. pristatymo dėžutę. 

3 - Atmesta 1.  Šis žingsnis yra inicijuojamas, kai sub-procese „Prašymo pildymas“ pasiekiama pabaiga „Atmesta“ (jeigu FA yra jaunesnis nei 18 

metų).  

4 - 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. 

5 - Ar vykdyti 

automatinį 

tikrinimą? 

1.  Automatiniai tikrinimai reikalingi kai: 

► Prašoma išduoti naują leidimą. 

Automatiniai tikrinimai nereikalingi kai: 

► Prašoma išduoti turimo leidimo dublikatą; 

► Prašoma panaikinti turimo leidimo galiojimo sustabdymą. 

6 – Automatinis 

tikrinimas 

1.  Šiame sub-procese vyksta automatinis patikrinimas ir gaunama informacija, ar atsakingas asmuo už pavojingą šunį ir su juo gyvenantys 

asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.  

Sub-procese nevykdomi rankiniai pareiškėjo žingsniai. 

8 – Sprendimo 

priėmimas 

1.  Šiame sub-procese savivaldybėje priimamas sprendimas dėl leidimo išdavimo. Sub-procese nevykdomi rankiniai pareiškėjo žingsniai.  

9 – Koks 

sprendimas 

priimtas? 

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

► Jei „Teigiamas sprendimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį “Pabaigti paslaugą (paslauga įvykdyta - sprendimas teigiamas)“; 

► Jei „Tikslinti“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Prašymo tikslinimas“; 

► Jei „Neigiamas sprendimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį proceso pabaiga „Pabaigti paslaugą (paslauga įvykdyta - 

sprendimas neigiamas)“. 
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Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 

Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

10 – Prašymo 

tikslinimas 

 

1.  Šis sub-procesas inicijuojamas, kai savivaldybė grąžina prašymą patikslinimui / paprašo pateikti sprendimui priimti reikalingus 

dokumentus. Šiame sub-procese: 

► Pareiškėjui nurodomi tikslintini duomenys, reikalingi pateikti papildomi dokumentai; 

► Pareiškėjas, priklausomai nuo iš savivaldybės specialisto gauto sprendimo: 

► Užpildo tikslinamus duomenis ir / arba prisega dokumentus; 

► Pareiškėjas patvirtina / pasirašo el. parašu patikslintą prašymą. 

13 - Suformuoti ir 

perduoti 

informaciją 

pareiškėjui: 

Paslauga 

įvykdyta / 

Procesas 

nutrauktas 

1.  Šiame procese VAIISIS informuoja pareiškėją apie atmestą prašymą ir tikslią atmetimo priežastį - pasibaigė prašymo pildymui 

nustatytas laikas / yra informacija apie už pavojingą šunį atsakingo asmens ir (arba) su juo gyvenančių asmenų teistumą.  
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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 

2.2 – Pasirinkti 

paslaugą, 

savivaldybę  

1.  Šiame žingsnyje pareiškėjas nurodo informaciją, kuri reikalinga tolesniems sub-proceso žingsniams vykdyti (sąraše nurodyta visa 

galima laukų aibė, žemiau aprašytuose reikalavimuose nurodyta, kurie laukai t.t. atvejais nepateikiami): 

► Konkrečią paslaugą; 

► Savivaldybę; 

► Seniūniją; 

► 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 sąrašo: 

1. Naujo leidimo laikyti pavojingus šunis išdavimas;  

2. Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas; 

3. Leidimo dublikato išdavimas. 

Galima pasirinkti tik vieną paslaugą iš sąrašo. Kol pareiškėjas nėra perėjęs į tolesnį paslaugos užsakymo žingsnį, jis gali pasirinkti 

kitą paslaugą. 

3.  Pareiškėjui yra pateikiamas visų savivaldybių, kurios teikia el. paslaugą, sąrašas. Galima pasirinkti tik vieną savivaldybę iš sąrašo. 

4.  Jei savivaldybėje leidimą išduoda seniūnija (ne pati savivaldybė), pareiškėjas pasirenka seniūniją iš sąrašo. Galima pasirinkti tik 

vieną seniūniją. 

Pilotinių SI atveju: 

► Alytaus m. ir Kauno m. savivaldybėse leidimus dėl pavojingų šunų išduoda savivaldybės; 

► Ignalinos raj. savivaldybėje leidimus dėl pavojingų šunų išduoda seniūnijos. 

5.  Požymio, už ką teikiamas prašymas (kas yra paslaugos gavėjas), laukas pareiškėjui pateikiamas šiuo atveju - jei pareiškėjas prie 

VAIISIS prisijungia kaip FA, bet nėra pasirinkęs, kad 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. 

6.  Norėdamas tęsti procesą, pareiškėjas privalo:. 

► Pasirinkti vieną paslaugą; 

► Pasirinkti vieną savivaldybę (ir jei numatyta - seniūniją); 

► Nurodyti paslaugos gavėją, jei pareiškėjas yra prisijungęs kaip FA ir nėra nustatyta, kad atstovauja kitą asmenį. 

2.4 – Užklausti 

duomenų JAR 

1.  Jei paslaugos gavėjas yra JA, VAIISIS siunčia užklausą į JAR. Užklausą sudaro JA kodas. 
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Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 
Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

2.5 – Gauti duomenis 

iš JAR 

1.   Iš JAR pagal išsiųstą užklausą sinchroniškai grąžinami JA duomenys: 

► JA pavadinimas; 

► Buveinės adresas; 

► Teisinė forma;  

► Teisinis statusas. 

2.6 – Užklausti  

duomenų GR 

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

2.7 – Gauti duomenis 

iš GR 

1.  Iš GR pagal išsiųstą užklausą sinchroniškai grąžinami šie FA duomenys: 

► Vardas, pavardė; 

► Gimimo data; 

► Gyvenamosios vietos adresas. 

2.8 – Įvertinti 

paslaugos gavėjo 

amžių 

1.  VAIISIS pagal iš GR gautą gimimo datos informaciją automatiškai įvertina (apskaičiuoja) paslaugos gavėjo amžių.  

2.9 – Ar FA 

jaunesnis nei 18 

metų?  

1.  Jei paslaugos gavėjas (FA) yra jaunesnis nei 18 metų, prašymo pateikti neleidžiama. 

2.10 – 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, 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.  Prašymas automatiškai papildomas iš JAR / GR gautais duomenimis. 

2.11 – 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. Prašymas dėl leidimo laikyti pavojingus šunis išdavimo;  

2. Prašymas dėl leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo; 
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Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 
Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

3. Prašymas dėl leidimo dublikato išdavimo. 

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); 

► Kontaktinė informacija - telefonas. Užpildymo būdas: automatinis (VAIISIS turima informacija pareiškėjo profilyje) su 

galimybe koreguoti; 

► Kontaktinė informacija - el. pašto adresas. Užpildymo būdas: automatinis (VAIISIS turima informacija pareiškėjo 

profilyje) su galimybe koreguoti; 

► Prašymo pateikimo data (metai, mėnuo, diena). Užpildymo būdas: automatinis; 

► Patvirtinimas apie prisegtą įgaliojimą (kai prašymą pildo ne oficialus
1
 JA / FA atstovas). Užpildymo būdas: rankinis.      

4.  Kai prašymą teikia JA, prašymo dėl leidimo laikyti pavojingus šunis išdavimo formą sudaro šie papildomi specifiniai laukai: 

► Šuns laikymo vietos adresas (jei šuo bus laikomas kitu negu įmonės buveinės adresu (ilgą laikotarpį)). Užpildymo būdas: 

rankinis. Suteikiama galimybė pridėti daugiau laukų. 

► Už pavojingo šuns priežiūrą atsakingo asmens: 

► Vardas; 

► Pavardė;  

► Asmens kodas;  

► Gyvenamosios vietos adresas;  

► Kontaktinė informacija - telefonas; 

► Kontaktinė informacija - el. pašto adresas. 

Užpildymo būdas: rankinis. 

► Patvirtinimas, kad už pavojingo šuns priežiūrą atsakingas asmuo neteistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus ar teistumas 

yra išnykęs arba panaikintas. Užpildymo būdas: rankinis ( teistumas bus patikrinamas automatinių tikrinimų sub-procese);  

► Patvirtinimas, kad už pavojingo šuns priežiūrą atsakingas asmuo yra išklausęs asmenų, laikančių, veisiančių, dresuojančių 

agresyvius šunis ar jais prekiaujančių, mokymo programą. Užpildymo būdas: rankinis (prisegamas šį faktą patvirtinantis 

dokumentas); 

► Patvirtinimas, kad už pavojingo šuns priežiūrą atsakingas asmuo nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl 

alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos. Užpildymo būdas: rankinis (prisegamas šį faktą patvirtinantis dokumentas - 

pirminės sveikatos priežiūros įstaigos pažyma). 

5.  Kai prašymą teikia FA, prašymo dėl leidimo laikyti pavojingus šunis išdavimo formą sudaro šie papildomi specifiniai laukai: 

► Šuns laikymo vietos adresas. Užpildymo būdas: rankinis.  

                                                      
1VAIISIS neturi informacijos apie atstovavimą. 
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Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 
Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

► Asmenys, kurie gyvena kartu (toje vietoje, kur bus laikomas šuo):  

► Vardas;  

► Pavardė; 

► Asmens kodas. 

Užpildymo būdas: rankinis. Suteikiama galimybė pridėti daugiau laukų.     

► Patvirtinimas, kad asmuo ir su juo gyvenantys asmenys yra neteisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus ar teistumas yra 

išnykęs arba panaikintas. Užpildymo būdas: rankinis ( teistumas bus patikrinamas automatinių tikrinimų sub-procese);  

► Patvirtinimas, kad asmuo yra išklausęs asmenų, laikančių, veisiančių, dresuojančių agresyvius šunis ar jais prekiaujančių, 

mokymo programą. Užpildymo būdas: rankinis (prisegamas šį faktą patvirtinantis dokumentas); 

► Patvirtinimas, kad asmuo ir su juo gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, 

narkomanijos ar psichinės ligos. Užpildymo būdas: rankinis (prisegamas šį faktą patvirtinantis dokumentas (-ai) - pirminės 

sveikatos priežiūros įstaigos pažyma); 

► Jeigu pavojingas šuo bus laikomas bendros nuosavybės patalpose, prisegamas kitų šeimų pilnamečių narių sutikimas laikyti 

pavojingą šunį. Užpildymo būdas: rankinis (prisegamas (-i) sutikimas (-ai)). 

6.  Prašymo dėl leidimo laikyti pavojingus šunis dublikato išdavimo formą sudaro šie specifiniai laukai: 

► Leidimo numeris. Užpildymo būdas: rankinis. 

7.  Prašymo dėl leidimo laikyti pavojingus šunis galiojimo sustabdymo panaikinimo formą sudaro šie specifiniai laukai: 

► Leidimo numeris; 

► Prisegami dokumentai, įrodantys pažeidimų pašalinimą.  

Užpildymo būdas: rankinis. 

8.  Jeigu šuns laikymo vietos adresas sutampa su asmens gyvenamosios vietos / buveinės adresu, tuomet pareiškėjui turi būti galimybė 

adresą įvesti tik vieną kartą. 

2.13 – Tikrinti 

pateiktus FA 

duomenis su GR 

1.  Prašymo formoje pareiškėjas nurodo kitus fizinius asmenis šiais atvejais: 

► Kai paslaugos gavėjas yra JA asmuo, jis privalo nurodyti už pavojingo šuns priežiūrą atsakingą asmenį;  

► Kai paslaugos gavėjas yra FA ir su juo gyvena kiti asmenys, jis privalo šiuos asmenis nurodyti.  

Šiame žingsnyje pareiškėjo pateikta informacija apie fizinius asmenis yra tikrinama su GR. VAIISIS siunčia užklausą, kurią sudaro 

aukščiau prašymo formoje nurodyto asmens (-ų): 

► Asmens kodas.  

Patikrinimo tikslas – patikrinti, ar pareiškėjo nurodyti asmenys yra GRe. 

2.14 – Gauti 

atsakymą iš GR 
1.  Iš GR pagal išsiųstą užklausą sinchroniškai grąžinama:  

► Kai paslaugos gavėjas yra JA asmuo - nurodyto asmens (-ų) vardas, pavardė;  

► Kai paslaugos gavėjas yra FA - nurodyto asmens (-ų) vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas  
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Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 
Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

Ši informacija yra sutikrinama su pareiškėjo nurodyta informacija ir pateikiama informacija, jei fizinių asmenų duomenys nurodyti 

nekorektiškai. 

2.19 – :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. 

2.20 – Sub – proceso 

pabaiga 

1.  VAIISIS automatiškai pabaigiamas el. paslaugos sub-procesas.  

2.21 - Sub proceso 

pabaiga (Atmesta) 

1.  VAIISIS automatiškai pabaigiamas el. paslaugos sub-procesas ir grįžtama į jį inicijavusį procesą, nukreipiant pagrindinio proceso 

eigą į žingsnį „Atmesta“. Ši sub-proceso pabaiga pasiekiama, jei paslaugos gavėjas (FA) yra jaunesnis nei 18 metų. 
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2.4. Automatinių tikrinimų sub-procesas 
 

 
3 pav. Automatinių tikrinimų sub-proceso schema 
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3 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Automatinis tikrinimas" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 
Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

6.2 - Užklausti dėl  

teistumo IKTAŽR 

1. VAIISIS automatiškai siunčia IKTAŽR užklausą, kurią sudaro: 

► Už pavojingo šuns priežiūrą atsakingo asmens kodas (kai paslaugos gavėjas JA); 

► Paslaugos gavėjo asmens kodas (kai paslaugos gavėjas FA);  

► Asmenų, gyvenančių kartu su pavojingo šuns savininku, asmens kodai (kai paslaugos gavėjas FA ir su juo gyvena kiti 

asmenys).  

6.3 - Gauti  

atsakymą  

iš IKTAŽR 

1. VAIISIS gauna duomenis apie fizinių asmenų teistumą, t.y. ar asmuo „teistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas 

neišnykęs arba nepanaikintas“. Turi būti galimybė nustatyti, ar atsakymas dėl bent vieno iš asmenų teistumo yra teigiamas (ši 

informacija reikalinga, kad būtų galima įvykdyti automatinį paraiškos atmetimą). 

6.5 – Sub-proceso 

pabaiga (Atmesta) 

1. VAIISIS automatiškai pabaigiamas el. paslaugos sub-procesas ir grįžtama į jį inicijavusį procesą, nukreipiant pagrindinio proceso 

eigą į žingsnį „Atmesta“. Ši sub-proceso pabaiga pasiekiama, jei paslaugos gavėjas negali gauti leidimo (yra nustatytas teistumas). 

6.6 – Sub-proceso 

pabaiga  

1. VAIISIS automatiškai pabaigiamas el. paslaugos sub-procesas ir grįžtama į jį inicijavusį procesą. Ši pabaiga pasiekiama, jei 

paslaugos gavėjas gali gauti leidimą (nėra nustatyta teistumo). 
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2.5. Sprendimo priėmimo sub - procesas 
 

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

Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 
Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

8.4 – Perduoti 

prašymą į SI 

VAIISIS erdvę 

8.5 – Perduoti 

prašymą SI DVS 

1. Prašymo informacija yra įkeliama į SI VAIISIS erdvę, o institucijos specialistas apie naują prašymą informuojamas el. paštu. 

 

VAIISIS automatiškai perduoda patvirtintą / el. parašu pasirašytą prašymą ir papildomus dokumentus SI DVS. 

8.7 – Suformuoti ir 

perduoti informaciją 

pareiškėjui: 

Nagrinėjama 

1. Šiame procese per VAIISIS pareiškėjas automatiškai informuojamas, kad savivaldybė gavo prašymą ir nagrinėja. 

8.8 – Sprendimas 

institucijos VAIISIS 

erdvėje 

 

8.9 – Gauti 

sprendimą / el. 

leidimą iš SI DVS 

1. Institucijos specialistas pažymi sprendimą institucijos VAIISIS erdvėje / sprendimas gaunamas iš SI DVS: 

► Informuoti apie reikalingą patikslinimą (prašymo laukų patikslinimą ir (arba) reikalingų dokumentų sąrašą; 

► Informuoti apie teigiamą sprendimą; 

► Informuoti apie neigiamą sprendimą. 

Šiam žingsniui taikomi bendrieji institucijos veiksmų VAIISIS erdvėje reikalavimai. 

8.13 – Suformuoti ir 

perduoti informaciją 

pareiškėjui : 

Paslauga įvykdyta/ 

Reikalingas 

patikslinimas 

1. VAIISIS automatiškai suformuoja ir perduoda informaciją pareiškėjui. Per VAIISIS pareiškėjas automatiškai informuojamas apie 

institucijos priimtą sprendimą (paslauga įvykdyta (teigiamas arba neigiamas sprendimas) / (tikslinti/ pateikti papildomus 

dokumentus)).  
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2.6. Prašymo tikslinimo sub - procesas 

 
5 pav. Prašymo tikslinimo sub-proceso schema 
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5 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Prašymo tikslinimas" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 
Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

10.2 –Automatiškai 

užpildyti prašymo 

laukus 

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 (jei pateiktas). 

10.3 – Patikslinti ir 

patvirtinti duomenis 

1. Pareiškėjui pateikiama pildant prašymo pareiškėjo jau pildytais duomenimis užpildyta forma, kurioje galima redaguoti tik 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. 

10.5 – :BP.01 

Elektroninis 

pasirašymas 

1. Pareiškėjas inicijuoja „BP.01  Elektroninį pasirašymą“. Šiame procese pareiškėjas el. parašu pasirašo patikslintą paraišką.  

Pastaba. Jei konkreti savivaldybės institucija priims sprendimą, kad paraiškos 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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3. INTEGRACINIAI TAŠKAI 
 

Pastaba. Perduodamų / gaunamų duomenų sąrašas yra pateiktas prie konkretaus žingsnio reikalavimų. 

 

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

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 GR 2.12 - Tikrinti pateiktus FA duomenis su GR - 

6.  Gaunama iš GR 2.13 - Gauti atsakymą iš GR - 

7.  Perduodama į IKTAŽR 6.2 - Užklausti dėl teistumo  IKTAŽR - 

8.  Gaunama iš IKTAŽR 6.3 - Gauti atsakymą iš IKTAŽR - 

9.  Perduodama į SI DVS 8.5 - Perduoti prašymą SI DVS - 

10.  Gaunama iš SI DVS 8.9 - Gauti sprendimą  / el. leidimą iš  SI DVS - 
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4. PASIŪLYMAI PASLAUGOS PROCESO PATOBULINIMUI IR PRIIMTI PAGRINDINIAI SPRENDIMAI 
 

Nr. 

Siūlymo/ 

sprendimo 

data 

Siūlymo/ sprendimo aprašymas 

(siūlymai pažymėti pilka spalva) 
Patvirtinta/ 

atmesta 
Komentaras 

1 2 3 4 5 

1.  2012-08-02 Apibendrinus su LR Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) aptartą informaciją ir 

papildomai išanalizavus galimą paslaugos proceso optimizavimą, matome tokius su agresyvaus (pagal 

LR Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo projektą – pavojingo) šuns laikymu susijusius žingsnius, kurie 

neprieštarauja ir šiuo metu reglamentuotai tvarkai bei LR Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 

projektui:  

1. Paslaugos gavėjas, siekiantis įsigyti pavojingą šunį, pateikia privalomus dokumentus pagal 

Įsakymo
2
 13.1 – 13.5 punktus, t.y. įrodo, kad leidimas jam gali būti išduotas. Leidimas išduodamas 

dėl pavojingo šuns laikymo (t.y. paslaugos gavėjas neturi nurodyti, kad pvz. dresuos pavojingą 

šunį). Leidimas nesiejamas su konkrečiu pavojingu šunimi, o išduodamas asmeniui (juridiniam 

arba fiziniam). Leidimas išduodamas neterminuotam laikotarpiui. Šį leidimą paslaugos gavėjas 

galės gauti ir el. būdu per VAIISIS (įgyvendinus projektą). 

2. Kai paslaugos gavėjas įsigyja pavojingą šunį, šis privalo būti paženklintas ir užregistruotas pagal 

nustatytus reikalavimus - šiuo metu savivaldybės yra nusistačiusios šunų registravimo ir 

ženklinimo taisykles (tvarkas) (pvz., kai kurios savivaldybės registravimą atlieka pačios (Alytaus 

m. sav.), kai kurios yra pasirašiusios sutartį su gyvūnų registravimo įmone (pvz., Kauno m. sav.)), 

naujojo įstatymo apimtyje yra svarstomas ir centralizuotas registravimas. 

3. Jeigu paslaugos gavėjas planuoja vykdyti kitas veiklas su pavojingu šunimi, pvz., dresavimas, 

prekyba, veisimas, tuomet asmuo privalo atitikti kituose teisės aktuose reglamentuojamus 

reikalavimus (pvz., LR Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme). Reikalavimas turėti papildomus 

dokumentus yra paslaugos gavėjo atsakomybė, todėl savivaldybės specialistas šios informacijos 

nereikalauja pateikti kartu su Prašymu dėl Leidimo išdavimo. 

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 

2.  2012-08-02 Situacija: 

Leidimai pilotinėse savivaldybėse yra apibrėžiami taip: 

 Ignalinos raj. sav. – „Leidimas laikyti (prekiauti, veisti, dresuoti) agresyvius šunis“; 

 Kauno m. sav. – „Leidimų įsigyti, laikyti, veisti agresyvius šunis ir jais prekiauti“; 

 Alytaus m. sav. – „Leidimų įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti agresyvius šunis ir prekiauti jais“. 

Prašymai pilotinėse savivaldybėse yra apibrėžiami taip: 

 Ignalinos raj. sav. – <neturi pasitvirtintos prašymo formos>; 

 Kauno m. sav. – Prašymas išduoti leidimą agresyviems šunims ir jų mišrūnams įsigyti / laikyti / 

dresuoti / veisti / prekiauti; 

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka  

Kaunas:  sutinka 

                                                      
2
 Įsakymas – LR Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais 

taisyklių patvirtinimo“ (2002 m. gegužės 24 d. Nr. 242). 
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Nr. 

Siūlymo/ 

sprendimo 

data 

Siūlymo/ sprendimo aprašymas 

(siūlymai pažymėti pilka spalva) 
Patvirtinta/ 

atmesta 
Komentaras 

 Alytaus m. sav. - Prašymo išduoti leidimą įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti agresyvius šunis ir 

prekiauti jais forma. 

 

Pagal Įsakymo 3 straipsnio 9 dalį leidimo apimtis yra nurodoma: „Leidimas įsigyti, laikyti, veisti ir 

prekiauti agresyviais šunimis“. 

 

Pagal Gyvūnų globos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2728)  6(1) straipsnio 2 dalį leidimo apimtis yra 

nurodoma:  „Leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti ir prekiauti“. 

 

Problematika:  Savivaldybės nevienodai apibrėžia Leidimo apimtį, ji skiriasi nuo įstatyme ir įsakyme 

nurodytos apimties. 

 

Esama situacija: Šiuo metu savivaldybės išduoda leidimus dėl šių veiklų: 

 Alytaus m. sav: laikyti, veisti, dresuoti, prekiauti. 

 Ignalinos raj. sav.: įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, prekiauti. 

 Kauno m. sav.: įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, prekiauti. 

 

Klausimas: Nurodykite, dėl kokių veiklų yra išduodamas Leidimas. Veiklos:  

 Įvežti; 

 Įsigyti;  

 Laikyti;  

 Veisti; 

 Dresuoti;   

 Prekiauti. 

 

VMVT atsakymas: Būtų paprasčiausia, kad leidimas būtų laikyti agresyvų šunį. O kam jis 

naudojamas, tai dalinai ir kiti LR teisės aktai numato, ir šis leidimas neturėtų klaidinti, kad tai 

pagrindinis leidimas ir nereikia jokių kitų pagal kitus teisės aktus. 

 

Siūlymas: išduoti leidimą laikyti pavojingus šunis.  

3.  2012-07-25 Šiuo metu savivaldybės leidimuose nenurodo „įvežimo“ kaip galimos veiklos. Ši veikla nebus įtraukta 

ir į el. paslaugos prašymo formą.  

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 

4.  2012-08-02 Situacija: Įsakymo IV dalies 13 punkte yra nustatytos sąlygos dėl leidimo išdavimo (kokiems 

asmenims leidimas nėra išduodamas). 

Patvirtinta Alytus: sutinka  

Ignalina: sutinka 
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Nr. 

Siūlymo/ 

sprendimo 

data 

Siūlymo/ sprendimo aprašymas 

(siūlymai pažymėti pilka spalva) 
Patvirtinta/ 

atmesta 
Komentaras 

 

Problematika: Nurodytame punkte nėra apibrėžta, kad reikalinga pateikti informaciją apie agresyvų 

šunį. 

 

VMVT atsakymas: Informacija apie agresyvaus šuns ar jo mišrūno veislę gali keistis, kadangi 

paslaugos gavėjas gali tiksliai nežinoti, kokios veislės šunį įsigys. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad 

leidimas yra išduodamas ne šuniui, o paslaugos gavėjui (FA arba JA), paslaugos gavėjas pagal tą patį 

leidimą turi galimybę įsigyti kitos veislės agresyvų šunį.    

 

Sprendimas:  

Siūlome paslaugos gavėjo nereikalauti nurodyti informacijos apie agresyvaus šuns ar jo mišrūno veislę.  

Priežastys: 

 Ši informacija neturi įtakos savivaldybės specialistui priimant sprendimą;  

 Paslaugos gavėjas gali tiksliai nežinoti, kokios veislės šunį įsigys. 

Kaunas:  sutinka 

5.  2012-08-02 Situacija: Įsakymo IV dalies 13 punkte yra nustatytos sąlygos dėl leidimo išdavimo (kokiems 

asmenims leidimas nėra išduodamas). 

 

Problematika: Nurodytame punkte nėra apibrėžta, kad reikalinga pateikti informaciją apie pareiškėjo 

šeimyninę padėtį. 

 

VMVT atsakymas: Informacija apie šeimyninę padėtį yra kintanti ir neįtakoja galutinio sprendimo, 

todėl  prašyme dėl leidimo svarbiausia, kad paslaugos gavėjas nurodytų kartu gyvenančius asmenis:  

 Deklaravusius gyvenamąją vietą šuns laikymo adresu; 

 Gyvenančius šuns laikymo adresu (nedeklaravusius). 

 

Siūlymas: 

Siūlome paslaugos gavėjo nereikalauti nurodyti šeimyninės padėties. Tačiau paslaugos gavėjas turės 

prievolę įvardinti kartu gyvenančius asmenis (kaip to reikalaujama teisės aktuose).  

Priežastys: 

 Šeimyninė padėtis tiksliai neapibrėžia kartu gyvenančių asmenų kiekio (pvz., nepilnamečiai vaikai 

nebūtinai gyvens su vienu iš tėvų).  

 Paslaugos gavėjo atsakomybė yra įvardinti visus asmenis, gyvenančius kartu. 

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka 

Kaunas:  sutinka 
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Nr. 

Siūlymo/ 
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Siūlymo/ sprendimo aprašymas 

(siūlymai pažymėti pilka spalva) 
Patvirtinta/ 

atmesta 
Komentaras 

6.  2012-07-26 Siūlome pareiškėjui pateikti adaptuotą prašymo formą, priklausomai nuo to, ar prašymas teikiamas dėl 

fizinio, ar juridinio asmens, kadangi šiais atvejais skiriasi reikalavimai dėl informacijos pateikimo.  

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka 

Kaunas:  sutinka 

7.  2012-08-02 Situacija: Prašyme dėl agresyvaus šuns yra reikalaujama nurodyti gyvenamosios vietos / buveinės 

adresą.  

 

Klausimas: Ar šiuo atveju neturėtų būti nurodomas adresas, kur bus laikomas šuo? 

 

VMVT atsakymas: Jei bus laikomas kitu negu įmonės buveinės adresu (ilgą laikotarpį), turi būti 

pateikiamas adresas, kur bus laikomas šuo. Turėtų būti galimybė nurodyti kelis adresus, kur ilgame 

laikotarpyje bus laikomas šuo. 

 

Siūlymas: 

Prašymo formoje turės būti nurodoma paslaugos gavėjo deklaruota gyvenamoji vieta / buveinės adresas 

ir vieta, kurioje šuo bus laikomas.  

Lyginant su šiuo metu esama prašymo forma, siūlome papildyti „vietos, kurioje šuo bus laikomas, 

adresu“, siekiant, kad pareiškėjas vienareikšmiškai įvardintų, kurie asmenys kartu gyvena vietoje, 

kurioje šuo bus laikomas (ne kurie yra deklaravę tą pačią gyvenamąją vietą), arba kurioje įmonės 

teritorijoje bus laikomas šuo. 

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka 

Kaunas:  sutinka 

8.  2012-07-25 Siūlome netikrinti, ar juridinis asmuo yra bankrutuojantis/ bankrutavęs/ likviduojamas, nes tai neįtakoja 

sprendimo priėmimo. 

 

VMVT atsakymas: Juridinių asmenų statusas nėra vertinamas.   

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka  

Kaunas: sutinka 

9.  2012-07-25 Šiuo metu šuns savininkas visada privalo su savimi turėti išduotą originalų leidimą, jeigu 

kontroliuojančios institucijos patikrintų. Perkėlus paslaugos užsakymą į el. erdvę apsunkinamas 

paslaugos užsakymo ir teikimo procesas, kadangi pareiškėjui leidimą reikėtų atsiimti savivaldybėje.  

Kaip ir leidimų išdavimo organizuoti renginį atveju siūlome, kad kai dėl leidimo išdavimo paslaugos 

gavėjas kreipiasi elektroninėmis priemonėmis, jam būtų išduodamas elektroninės formos leidimas, kuris 

būtų pasirašomas saugiu elektroniniu parašu. Paslaugos gavėjas turėtų elektroninio leidimo kopiją, 

patvirtintą el. parašu, o esant poreikiui kontroliuojančios institucijos turėtų galimybę patikrinti leidimo 

tikrumą užklausę savivaldybės specialisto. 

 

VMVT atsakymas: Šiam siūlymui pritarta.  

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 
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Nr. 

Siūlymo/ 

sprendimo 

data 

Siūlymo/ sprendimo aprašymas 

(siūlymai pažymėti pilka spalva) 
Patvirtinta/ 

atmesta 
Komentaras 

10.  2012-07-26 Prašymo dėl leidimo laikyti pavojingus šunis dublikato išdavimo formą sudaro šie specifiniai laukai: 

► Leidimo numeris. Užpildymo būdas: rankinis.  

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka 

Kaunas:  sutinka 

11.  2012-07-26 Prašymo dėl leidimo laikyti pavojingus šunis galiojimo sustabdymo panaikinimo formą sudaro šie 

specifiniai laukai: 

► Leidimo numeris; 

► Prisegami dokumentai, įrodantys pažeidimų pašalinimą.  

Užpildymo būdas: rankinis. 

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 

12.  2012-07-26 Optimizuojant ir supaprastinant paslaugos procesą, siūlome sumažinti reikalaujamų kartu su prašymu 

pateikti dokumentų skaičių. Siūlome atsisakyti reikalavimo pateikti Informatikos ir ryšių departamento 

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotą pažymą apie nepriekaištingą reputaciją. 

VAIISIS, integracijos su IKTAŽR dėka, gaus duomenis iš IKTAŽR apie FA asmens ir su juo kartu 

gyvenančių asmenų teistumą.  

Jei asmuo yra teistas, prašymas bus atmetamas automatiškai, t.y. net nepateks savivaldybės specialistui. 

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 

13.  2012-08-02 Dėl prašomų pateikti dokumentų. 

Situacija: pagal dabartinę prašymo formą yra prašoma šių dokumentų, priklausomai nuo veiklos: 

 Įsigyti:  

o Asmens tapatybę liudijančio dokumento kopija; 

o Asmens gyvenamosios vietos, kurioje (bus) laikomas agresyvus šuo ir(ar) jo mišrūnas, 

deklaravimo dokumentų kopija; 

o Pažyma, kad atsakingas asmuo nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl 

alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos; 

o Pažymos, kad kartu gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą 

dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos; 

o Pažyma, kad atsakingas asmuo nėra teistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jų 

teistumas išnykęs ar panaikintas; 

o Pažymos, kad kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus 

arba kad jų teistumas išnykęs ar panaikintas; 

o Pažyma, kad išklausytas privalomas kursas agresyvių šunų turėtojams. 

Laikyti: 

o Pažyma apie skiepus; 

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 
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(siūlymai pažymėti pilka spalva) 
Patvirtinta/ 

atmesta 
Komentaras 

o Pažymos apie šuns registravimą, identifikavimą kopija. 

Įvežti: 

o Šuns kilmės dokumento kopija; 

o Tarptautinio paskiepijimo (vakcinavimo) pažymėjimo su įrašytu identifikavimo numeriu 

kopija. 

Dresuoti: 

o Lietuvos kinologų draugijos išduoto dresuotojo pažymėjimo kopija 

 

Veisti: Nereikalaujama pateikti jokių papildomų dokumentų. 

Prekiauti: Nereikalaujama pateikti jokių papildomų dokumentų. 

 

Taip pat, jeigu šuo kovinis, yra reikalaujama pateikti pažymos apie agresyvaus šuns sterilizaciją kopiją. 

 

Problematika: Pagal Įsakymo 13 punktą yra reikalaujama pateikti dokumentus, kurie patvirtintų, kad 

leidimas asmeniui gali būti išduotas (žr. išvardintus dokumentus aukščiau prie „įsigyti“ dalies). Įsakyme 

taip pat yra nurodyti reikalavimai, kad agresyvūs šunys gali būti laikomi tik turint atitinkamus 

dokumentus (pvz., „16. Atsakingas asmuo privalo turėti agresyvaus šuns registracijos dokumentą ir 

paskiepijimo (vakcinavimo) pažymėjimą su įrašytu identifikavimo numeriu“). 

Klausimas:  

Ar atsižvelgiant į Įsakyme nurodytus reikalavimus pareiškėjui privaloma pateikti visus prašyme 

nurodytus dokumentus (pvz., pažymos apie šuns registravimą, identifikavimą kopiją), ar tai yra 

reikalavimas atitinkamus dokumentus turėti laikant agresyvų šunį? 

 

VMVT atsakymas: Sutinkame, kad šių dokumentų (įvardintų prie veiklų „laikyti“, „įvežti“, „dresuoti“) 

prašant leidimo laikyti nebūtų reikalaujama, kadangi paslaugos gavėjas prašymo teikimo momentu gali 

šios informacijos dar neturėti (pvz., dar nėra įsigijęs šuns). 

 

Siūlymas: reikalauti tik dokumentų, nurodytų prie veiklos „įsigyti“. 

14.  2012-08-02 Situacija: Jeigu paslaugos gavėjas yra juridinis asmuo ir priskiria už agresyvų šunį atsakingą asmenį.  

 

Klausimas: Ar yra aktuali informacija apie su asmeniu kartu gyvenančius asmenis? 

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 
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(siūlymai pažymėti pilka spalva) 
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atmesta 
Komentaras 

 

VMVT atsakymas: Informacijos apie kartu su už šuns priežiūrą atsakingu asmeniu gyvenančius 

asmenis nereikia. 

 

Siūlymas: Informacijos apie kartu su už šuns priežiūrą atsakingu asmeniu gyvenančius asmenis 

neprašyti. 

15.  2012-08-02 Situacija: Jeigu agresyvus šuo bus laikomas bute, reikalaujamas gyventojų, su kuriais ribojasi buto 

sienos, sutikimas laikyti agresyvų šunį. 

 

VMVT atsakymas: Reikalingas sutikimas, jeigu agresyvus šuo yra laikomas bendros nuosavybės 

patalpose. Jeigu butas yra tik paslaugos gavėjo nuosavybė, tuomet kaimynų sutikimas nereikalingas. 

 

Siūlymas: Jeigu agresyvus šuo bus laikomas bendros nuosavybės patalpose, turi būti prisegamas kitų 

šeimų pilnamečių narių sutikimas laikyti pavojingą šunį. 

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 

16.  2012-08-09 Siūlome panaikinti reikalavimą pateikti pažymą apie asmens gyvenamosios vietos deklaravimą, kadangi 

šią informaciją gauname iš GR.  

 

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 
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5. PASLAUGĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI IR BŪTINI TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI BEI NAUJŲ 

TEISĖS AKTŲ POREIKIS 
 

Nr. 
Teisės aktas 

(TA) 
Reikiami TA pakeitimai 

TA keitime 

dalyvaujančios 

institucijos 

TA projekto 

parengimo 

terminas 

TA projekto 

suderinimo 

terminas 

TA 

patvirtinimo 

terminas 

TA 

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

1.  Lietuvos 

Respublikos 

gyvūnų globos, 

laikymo ir 

naudojimo 

įstatymas (Žin., 

1997, Nr. 108-

2728) 

Esant poreikiui, Gyvūnų globos, laikymo ir 

naudojimo įstatyme (toliau – Įstatymas) galėtų 

būti vartojama leidimo laikyti agresyvius šunis 

sąvoka, atsisakant leidimo įsigyti, laikyti, veisti, 

dresuoti ir prekiauti agresyviais šunimis sąvokos.  

Pastaba: šio aprašo rengimo metu derinami 

Įstatymo pakeitimai (nauja Įstatymo redakcija), 

kuriuose numatoma ne agresyvaus, bet pavojingo 

šuns sąvoka. 

Jei bus patvirtinti šiuo metu derinami Įstatymo 

pakeitimai (nauja Įstatymo redakcija), atitinkamai 

turės būti keičiami ir žemesnės galios teisės aktai. 

• Lietuvos 

Respublikos 

Seimas 

• Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybė 

• Lietuvos 

Respublikos 

Žemės ūkio 

ministerija 

 

Atsižvelgiant 

į galimybes 

atlikti šio 

aprašo 

rengimo 

metu 

derinamos 

naujos 

Įstatymo 

redakcijos 

pakeitimą 

Atsižvelgiant 

į galimybes 

atlikti šio 

aprašo 

rengimo 

metu 

derinamos 

naujos 

Įstatymo 

redakcijos 

pakeitimą  

Atsižvelgiant 

į galimybes 

atlikti šio 

aprašo 

rengimo 

metu 

derinamos 

naujos 

Įstatymo 

redakcijos 

pakeitimą  

Atsižvelgiant 

į galimybes 

atlikti šio 

aprašo 

rengimo 

metu 

derinamos 

naujos 

Įstatymo 

redakcijos 

pakeitimą  

2.  Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 2002 

m. kovo 22 d. 

nutarimas  Nr. 

390 Dėl 

įgaliojimų 

suteikimo 

įgyvendinant 

Lietuvos 

Respublikos 

gyvūnų globos, 

laikymo ir 

Pakeitimai nereikalingi. - - - - - 
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Nr. 
Teisės aktas 

(TA) 
Reikiami TA pakeitimai 

TA keitime 

dalyvaujančios 

institucijos 

TA projekto 

parengimo 

terminas 

TA projekto 

suderinimo 

terminas 

TA 

patvirtinimo 

terminas 

TA 

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

naudojimo 

įstatymą  (Žin., 

2002, Nr. 31-

1154) 

3.  Lietuvos 

Respublikos 

Valstybinės 

maisto ir 

veterinarijos 

tarnybos 2002 m. 

gegužės 24 d. 

direktoriaus 

įsakymas Nr. 242 

Dėl agresyvių 

šunų įvežimo, 

įsigijimo, 

laikymo, veisimo, 

dresavimo ir 

prekybos jais 

taisyklių 

patvirtinimo ir 

šiuo įsakymu 

patvirtintos 

Agresyvių šunų 

įvežimo, 

įsigijimo, 

laikymo, veisimo, 

dresavimo ir 

prekybos jais 

taisyklės 

Pakeitimai nereikalingi.   - - - 
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Nr. 
Teisės aktas 

(TA) 
Reikiami TA pakeitimai 

TA keitime 

dalyvaujančios 

institucijos 

TA projekto 

parengimo 

terminas 

TA projekto 

suderinimo 

terminas 

TA 

patvirtinimo 

terminas 

TA 

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

4.  2005 m. gruodžio 

10 d. Kauno 

miesto 

savivaldybės 

Tarybos 

sprendimas Nr. T-

622 Dėl gyvūnų 

laikymo Kauno 

mieste ir šiuos 

sprendimu 

patvirtintas 

Leidimų įsigyti, 

laikyti, veisti, 

dresuoti 

agresyvius šunis 

ir jais prekiauti 

Kauno mieste 

išdavimo tvarkos 

aprašas 

Rekomenduotumėme atlikti tokius Leidimų 

įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti agresyvius šunis ir 

jais prekiauti Kauno mieste išdavimo tvarkos 

aprašo (toliau – Aprašas) pakeitimus: 

(i) Aprašo 6 punkto paskutinį sakinį panaikinti; 

(ii) Aprašo 8 punktą papildyti nauju paskutiniu 

sakiniu: „8. <..> Leidimai gali būti elektroninės ir 

neelektroninės formos. Elektroninės formos 

leidimai ir elektroninės formos leidimų dublikatai 

išduodami elektroninėmis priemonėmis“; 

(iii) Aprašo 10 punktą papildyti ir išdėstyti taip: „10. 

Juridinis asmuo, norintis gauti leidimą, 

savivaldybės administracijos direktoriui ar jo 

įgaliotam asmeniui tiesiogiai, o kai kreipiasi dėl 

elektroninės formos leidimo išdavimo – 

elektroninėmis priemonėmis, pateikia: <..>“; 

(iv) Aprašo 10.2 punktą papildyti nauju sakiniu: 

„<..>. Šis reikalavimas netaikomas, kai juridinis 

asmuo kreipiasi dėl elektroninės formos leidimo 

išdavimo.“; 

(v) Aprašo 10.4 papunktį papildyti paskutiniu nauju 

sakiniu: „10.4. <..> Šis reikalavimas netaikomas, 

kai elektroninėmis priemonėmis kreipiamasi dėl 

elektroninės formos leidimo išdavimo;“; 

(vi) Aprašo 10.5 papunktį papildyti paskutiniu nauju 

sakiniu: „10.5. <..>. Kai elektroninėmis 

priemonėmis kreipiamasi dėl elektroninės formos 

leidimo išdavimo, gali būti pateikta šios pažymos 

kopija;“; 

(vii) Aprašo 11 punktą papildyti ir išdėstyti taip: „11. 

Fizinis asmuo, norintis gauti leidimą, 

Kauno miesto 

savivaldybė 

2012 m. 

lapkričio 1 d. 

2012 m. 

gruodžio 1 d.  

2012 m. 

gruodžio 15 

d.  

2013 m. 

sausio 1 d. 



VŠĮ Versli Lietuva 
Administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų išduodamais leidimais, perkėlimo į elektroninę terpę projektas 

32 psl. iš 38 
SI-SUNYS-01. Leidimų laikyti pavojingus šunis tipinio el. administracinių paslaugų teikimo proceso ir funkcinių reikalavimų dokumentas 

 

Nr. 
Teisės aktas 

(TA) 
Reikiami TA pakeitimai 

TA keitime 

dalyvaujančios 

institucijos 

TA projekto 

parengimo 

terminas 

TA projekto 

suderinimo 

terminas 

TA 

patvirtinimo 

terminas 

TA 

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

savivaldybės administracijos direktoriui ar jo 

įgaliotam asmeniui tiesiogiai, o kai kreipiasi dėl 

elektroninės formos leidimo išdavimo – 

elektroninėmis priemonėmis, pateikia: <..>“; 

(viii) Aprašo 11.1 papunktį papildyti paskutiniu nauju 

sakiniu: „11.1. <..> Asmens paso ir asmens 

tapatybės kortelės pateikti nereikia, kai asmuo 

elektroninėmis priemonėmis kreipiamasi dėl 

elektroninės formos leidimo išdavimo;“; 

(ix) Aprašo 11.2 papunktį papildyti paskutiniu nauju 

sakiniu ir išdėstyti taip: „11.2. <..> Šis 

reikalavimas netaikomas, kai elektroninėmis 

priemonėmis kreipiamasi dėl elektroninės formos 

leidimo išdavimo;“; 

(x) Aprašo 11.4 papunktį pripažinti netekusiu 

galios;  

(xi) Aprašo 11.5 papunktį papildyti paskutiniu nauju 

sakiniu ir išdėstyti taip: „11.5. <..> Šis 

reikalavimas netaikomas, kai elektroninėmis 

priemonėmis kreipiamasi dėl elektroninės formos 

leidimo išdavimo;“; 

(xii) Aprašo 11.6 papunktį papildyti paskutiniu nauju 

sakiniu ir išdėstyti taip: „11.6. <..> Kai 

elektroninėmis priemonėmis kreipiamasi dėl 

elektroninės formos leidimo išdavimo, gali būti 

pateiktos šių pažymų kopijos;“; 

(xiii) Aprašo 12 punktą papildyti paskutiniu nauju 

sakiniu: „12. <..>. Jei elektroninėmis 

priemonėmis kreipiamasi dėl elektroninės formos 

leidimo išdavimo, gali būti pateikiamas 

nepatvirtintos dokumentų kopijos.“; 

(xiv) Aprašo 18 punktą papildyti paskutiniu nauju 
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Nr. 
Teisės aktas 

(TA) 
Reikiami TA pakeitimai 

TA keitime 

dalyvaujančios 

institucijos 

TA projekto 

parengimo 

terminas 

TA projekto 

suderinimo 

terminas 

TA 

patvirtinimo 

terminas 

TA 

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

sakiniu: „18. <..>. Elektroninės formos leidimas 

pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, sukurtu 

saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu 

galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.“; 

(xv) Aprašo 21 punktą papildyti nauju paskutiniu 

sakiniu: „21. <..>. Šis reikalavimas netaikomas, 

kai išduodamas elektroninės formos leidimas.“; 

(xvi) Aprašo 22 punktą pakeisti ir išdėstyti taip: „22. 

Leidimų įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti agresyvius 

šunis ir jais prekiauti formas ir leidimų išdavimų 

registravimo žurnalo formas tvirtina Savivaldybės 

administracijos direktorius.“; 

(xvii) Aprašo 23 punktą pakeisti ir išdėstyti taip: 23. 

Asmeniui, praradusiam leidimą ir apie tai 

paskelbusiam Kauno miesto dienraštyje bei raštu, 

o kai kreipiamasi dėl elektroninės formos leidimo 

dublikato išdavimo – elektroninėmis 

priemonėmis, informavusiam Savivaldybės 

administracijos direktorių ar jo įgaliotą asmenį, 

išduodamas leidimo dublikatas.“; 

(xviii) Aprašo 31 punktą papildyti ir išdėstyti 

taip: „31. Asmuo, gavęs raštą apie leidimo 

galiojimo panaikinimą, per 5 darbo dienas grąžina 

leidimą Savivaldybės administracijos direktoriui 

ar jo įgaliotam asmeniui, o kai buvo išduotas 

elektroninės formos leidimas – leidimą per 

nustatytą terminą sunaikina.“. 

Pastabos: savivaldybės institucijai 

rekomenduotumėme patvirtinti leidimo 

elektroninę formą, jeigu nebūtų nuspręsta šią 

formą patvirtinti aukštesnės galios teisės aktu. 

Elektroninės formos leidimas turėtų būtų 

pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, sukurtu 
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Nr. 
Teisės aktas 

(TA) 
Reikiami TA pakeitimai 

TA keitime 

dalyvaujančios 

institucijos 

TA projekto 

parengimo 

terminas 

TA projekto 

suderinimo 

terminas 

TA 

patvirtinimo 

terminas 

TA 

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu 

galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. 

Savivaldybės institucijai taip pat rekomenduotume 

patvirtinti prašymo išduoti leidimą formą, jeigu 

nebūtų nuspręsta šią formą patvirtinti aukštesnės 

galios teisės aktu.  

5.  2009 m. gegužės 

28 d. Alytaus 

miesto 

savivaldybės 

Tarybos 

sprendimas Nr. T-

127 Dėl gyvūnų 

laikymo Alytaus 

mieste taisyklių ir 

leidimų įsigyti, 

laikyti, veisti, 

dresuoti 

agresyvius šunis 

ir prekiauti jais 

Alytaus mieste 

išdavimo tvarkos 

aprašo ir šiuos 

sprendimu 

patvirtintas 

Leidimų įsigyti, 

laikyti, veisti, 

dresuoti 

agresyvius šunis 

ir prekiauti jais 

Alytaus mieste 

Rekomenduotumėme atlikti tokius Leidimų 

įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti agresyvius šunis ir 

prekiauti jais Alytaus mieste išdavimo tvarkos 

aprašo (toliau – Aprašas) pakeitimus: 

(i) Aprašo 6 punkto paskutinį sakinį 

panaikinti; 

(ii) Aprašo 8 punktą papildyti nauju 

paskutiniu sakiniu: „8. <..> Leidimai gali 

būti elektroninės ir neelektroninės 

formos. Elektroninės formos leidimai ir 

elektroninės formos leidimų dublikatai 

išduodami elektroninėmis priemonėmis“; 

(iii) Aprašo 10 punktą papildyti ir išdėstyti 

taip: „10. Juridinis asmuo, norintis gauti 

leidimą, savivaldybės administracijos 

direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui 

tiesiogiai, o kai kreipiasi dėl elektroninės 

formos leidimo išdavimo – elektroninėmis 

priemonėmis, pateikia: <..>“; 

(iv) Aprašo 10.2 punktą papildyti nauju 

sakiniu: „<..>. Šis reikalavimas 

netaikomas, kai juridinis asmuo kreipiasi 

dėl elektroninės formos leidimo 

išdavimo.“; 

Alytaus miesto 

savivaldybė 

administracija 

2012 m. 

spalio 1 d. 

2012 m. 

gruodžio 1 d.  

2012 m. 

gruodžio 27 

d.  

2013 m. 

sausio 1 d. 
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Nr. 
Teisės aktas 

(TA) 
Reikiami TA pakeitimai 

TA keitime 

dalyvaujančios 

institucijos 

TA projekto 

parengimo 

terminas 

TA projekto 

suderinimo 

terminas 

TA 

patvirtinimo 

terminas 

TA 

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

išdavimo tvarkos 

aprašas 

(v) Aprašo 10.4 papunktį papildyti 

paskutiniu nauju sakiniu: „10.4. <..> Šis 

reikalavimas netaikomas, kai 

elektroninėmis priemonėmis kreipiamasi 

dėl elektroninės formos leidimo 

išdavimo;“; 

(vi) Aprašo 10.5 papunktį papildyti 

paskutiniu nauju sakiniu: „10.5. <..>. Kai 

elektroninėmis priemonėmis kreipiamasi 

dėl elektroninės formos leidimo išdavimo, 

gali būti pateikta šios pažymos kopija;“; 

(vii) Aprašo 11 punktą papildyti ir išdėstyti 

taip: „11. Fizinis asmuo, norintis gauti 

leidimą, savivaldybės administracijos 

direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui 

tiesiogiai, o kai kreipiasi dėl elektroninės 

formos leidimo išdavimo – elektroninėmis 

priemonėmis, pateikia: <..>“; 

(viii) Aprašo 11.1 papunktį papildyti 

paskutiniu nauju sakiniu: „11.1. <..> 

Asmens paso ir asmens tapatybės kortelės 

pateikti nereikia, kai asmuo 

elektroninėmis priemonėmis kreipiamasi 

dėl elektroninės formos leidimo 

išdavimo;“; 

(ix) Aprašo 11.2 papunktį papildyti 

paskutiniu nauju sakiniu ir išdėstyti taip: 

„11.2. <..> Šis reikalavimas netaikomas, 

kai elektroninėmis priemonėmis 

kreipiamasi dėl elektroninės formos 

leidimo išdavimo;“; 

(x) Aprašo 11.4 papunktį papildyti 

paskutiniu nauju sakiniu ir išdėstyti taip: 
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Nr. 
Teisės aktas 

(TA) 
Reikiami TA pakeitimai 

TA keitime 

dalyvaujančios 

institucijos 

TA projekto 

parengimo 

terminas 

TA projekto 

suderinimo 

terminas 

TA 

patvirtinimo 

terminas 

TA 

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

„11.4. <..> Šis reikalavimas netaikomas, 

kai elektroninėmis priemonėmis 

kreipiamasi dėl elektroninės formos 

leidimo išdavimo;“; 

(xi) Aprašo 11.5 papunktį papildyti 

paskutiniu nauju sakiniu ir išdėstyti taip: 

„11.5. <..> Kai elektroninėmis 

priemonėmis kreipiamasi dėl elektroninės 

formos leidimo išdavimo, gali būti 

pateiktos šių pažymų kopijos;“; 

(xii) Aprašo 12 punktą papildyti paskutiniu 

nauju sakiniu: „12. <..>. Jei 

elektroninėmis priemonėmis kreipiamasi 

dėl elektroninės formos leidimo išdavimo, 

gali būti pateikiamas nepatvirtintos 

dokumentų kopijos.“; 

(xiii) Aprašo 19 punktą papildyti paskutiniu 

nauju sakiniu: „19. <..>. Elektroninės 

formos leidimas pasirašomas saugiu 

elektroniniu parašu, sukurtu saugia 

parašo formavimo įranga ir patvirtintu 

galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.“; 

(xiv) Aprašo 20 punktą papildyti ir išdėstyti 

taip: „20. Leidimas išduodamas per 

penkias darbo dienas, o kai 

elektroninėmis priemonėmis kreipiamasi 

dėl elektroninės formos leidimo išdavimo 

– per tris darbo dienas, nuo visų 

dokumentų, reikalingų leidimui gauti, 

pateikimo dienos;“; 

(xv) Aprašo 22 punktą papildyti nauju 

paskutiniu sakiniu: „22. <..>. Šis 

reikalavimas netaikomas, kai išduodamas 
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Nr. 
Teisės aktas 

(TA) 
Reikiami TA pakeitimai 

TA keitime 

dalyvaujančios 

institucijos 

TA projekto 

parengimo 

terminas 

TA projekto 

suderinimo 

terminas 

TA 

patvirtinimo 

terminas 

TA 

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

elektroninės formos leidimas.“; 

(xvi) Aprašo 23 punktą pakeisti ir išdėstyti 

taip: „23. Leidimų įsigyti, laikyti, veisti, 

dresuoti agresyvius šunis ir jais prekiauti 

formas ir leidimų išdavimų registravimo 

žurnalo formas tvirtina savivaldybės 

administracijos direktorius.“; 

(xvii) Aprašo 24 punktą pakeisti ir išdėstyti 

taip: 24. Asmeniui, praradusiam leidimą 

ir apie tai paskelbusiam Alytaus miesto 

dienraštyje bei raštu, o kai kreipiamasi 

dėl elektroninės formos leidimo dublikato 

išdavimo – elektroninėmis priemonėmis, 

informavusiam savivaldybės 

administracijos direktorių ar jo įgaliotą 

asmenį, išduodamas leidimo dublikatas.“; 

(xviii) Aprašo 32 punktą papildyti ir išdėstyti 

taip: „32. Asmuo, gavęs raštą apie 

leidimo galiojimo panaikinimą, per 5 

darbo dienas grąžina leidimą savivaldybės 

administracijos direktoriui ar jo įgaliotam 

asmeniui, o kai buvo išduotas 

elektroninės formos leidimas – leidimą 

per nustatytą terminą sunaikina.“. 

Pastabos: savivaldybės institucijai 

rekomenduotumėme patvirtinti leidimo 

elektroninę formą, jeigu nebūtų nuspręsta šią 

formą patvirtinti aukštesnės galios teisės aktu. 

Elektroninės formos leidimas turėtų būtų 

pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, sukurtu 

saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu 

galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. 
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Nr. 
Teisės aktas 

(TA) 
Reikiami TA pakeitimai 

TA keitime 

dalyvaujančios 

institucijos 

TA projekto 

parengimo 

terminas 

TA projekto 

suderinimo 

terminas 

TA 

patvirtinimo 

terminas 

TA 

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

Savivaldybės institucijai taip pat rekomenduotume 

patvirtinti prašymo išduoti leidimą formą, jeigu 

nebūtų nuspręsta šią formą patvirtinti aukštesnės 

galios teisės aktu.  

6. 2000 m. birželio 

29 d. Ignalinos 

rajono 

savivaldybės 

Tarybos 

sprendimas Nr. 38 

Dėl gyvūnų 

laikymo Ignalinos 

rajone taisyklių 

patvirtinimo ir juo 

patvirtintos 

Gyvūnų laikymo 

taisyklės 

Rekomenduotumėme atlikti tokius Gyvūnų 

laikymo taisyklių (toliau – Taisyklės) pakeitimus: 

(i) Taisyklių 8 punktą papildyti šiais naujais 

paskutiniais sakiniais: „8.<..>. Asmeniui kreipusis 

elektroninėmis priemonėmis dėl elektroninės 

formos leidimo išdavimo, jam išduodamas 

elektroninės formos leidimas. Pastaruoju atveju 

asmuo su prašymu išduoti leidimą gali pateikti 

pridedamų dokumentų kopijas.“.  

Pastabos: savivaldybės institucijai 

rekomenduotumėme patvirtinti leidimo 

elektroninę formą, jeigu nebūtų nuspręsta šią 

formą patvirtinti aukštesnės galios teisės aktu. 

Elektroninės formos leidimas turėtų būtų 

pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, sukurtu 

saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu 

galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. 

Savivaldybės institucijai taip pat rekomenduotume 

patvirtinti prašymo išduoti leidimą formą, jeigu 

nebūtų nuspręsta šią formą patvirtinti aukštesnės 

galios teisės aktu.  

Ignalinos 

rajono 

savivaldybė 

2012 m. 

lapkričio 1 d. 

2012 m. 

gruodžio 1 d.  

2012 m. 

gruodžio 15 

d.  

2013 m. 

sausio 1 d. 

 


