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1. PASLAUGŲ GRUPĖS APIMTIS 
 

Paslaugų dėl leidimų prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose grupę sudaro šios paslaugos: 
1. naujo leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas; 

2. turimo leidimo galiojimo panaikinimas; 

3. turimo leidimo dublikato išdavimas. 

Leidimai išduodami juridiniams ir fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo 

veiklą, ir fiziniams asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama prekiauti (teikti paslaugas) be 

verslo liudijimo ar individualios veiklos vykdymo pažymos.
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2. PROCESO SCHEMOS IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI 

2.1. Leidimų prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo procesas 

 
1 pav. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo proceso schema 
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1 lentelė. Proceso „Leidimų prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose 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 prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose.  

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 apmoka paslaugą; 

► Pareiškėjas prašymą 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 JA teisinis statusas yra 

„bankrutuojantis/ bankrutavęs/ likviduojamas“). 

4 - Pasibaigia 

paslaugos laikas 

1.  Prašymui pateikti pareiškėjas turi nustatytą laiką skaičiuojant nuo pradėto pildyti prašymo paskutinio išsaugojimo. 

5 - Ar vykdyti 

automatinį 

tikrinimą? 

1.  Automatinis tikrinimas vykdomas, jei prašymo formoje pažymėta: 

► Kad paslaugos gavėjas prekiaus maisto prekėmis arba teiks viešojo maitinimo paslaugas ir / arba 

► Patvirtinimas, kad paslaugos gavėjas turi teisę į žemę (kai paslaugos gavėjas pageidauja prekiauti tik nuosavybės teise 

valdomame žemės sklype išauginta žemės ūkio produkcija); 

► Patvirtinimas, kad paslaugos gavėjas turi verslo liudijimą / yra įrašytas į šeimos nario verslo liudijimą; 

► Patvirtinimas, kad paslaugos gavėjas turi individualios veiklos pažymą. 

6 – Automatinis 

tikrinimas 

1.  Šiame sub-procese vyksta automatiniai patikrinimai ir gaunama informacija iš IS / registrų: 

► Ar paslaugos gavėjas turi maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą, jo duomenys; 

► Ar paslaugos gavėjas turi žemės nuosavybę patvirtinančius dokumentus, jų duomenys; 

► Ar paslaugos gavėjas turi verslo liudijimą, jo duomenys; 

► Ar paslaugos gavėjas turi individualios veiklos pažymą, jos duomenys. 

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.  
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Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 

Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

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)“. 

10 – Prašymo 

tikslinimas 

1.  Šis sub-procesas inicijuojamas, kai savivaldybė grąžina prašymą patikslinimui. Šiame sub-procese: 

► Pareiškėjui nurodomi tikslintini duomenys ir (arba) pranešama apie trūkstamą apmokėjimą ir sumą; 

► Pareiškėjas, priklausomai nuo iš savivaldybės specialisto gauto sprendimo: 

► Apmoka trūkstamą sumą ir (arba)  

► Užpildo tikslinamus duomenis ir / arba prisega dokumentus; 

► Pareiškėjas pasirašo el. parašu patikslintą prašymą. 

11 - Pasibaigia 

laikas 

1.  Prašymo tikslinimui pareiškėjas turi nustatytą laiką, per kurį nepatikslinus duomenų, prašymas yra automatiškai atmetamas.  

12 –  : BP.06 

Institucijos 

informavimas dėl 

automatinio 

prašymo 

atmetimo 

1.  Šiame bendrajame procese: 

► VAIISIS automatiškai suformuoja savivaldybei duomenis dėl automatinio prašymo atmetimo. Atmetimo priežastis - pasibaigė 

prašymo tikslinimui nustatytas laikas; 

► VAIISIS automatiškai perduoda duomenis savivaldybei. 

Bendrajame procese nevykdomi rankiniai pareiškėjo žingsniai. 

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 tikslinimui 

nustatytas laikas arba netinkamas JA statusas.  
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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, leidimo 

tipą, 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; 

► Leidimo tipą; 

► 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 paslaugų grupės prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose sąrašo: 

1. Naujo leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas; 

2. Turimo leidimo galiojimo panaikinimas; 

3. Turimos leidimo dublikato išdavimas. 

Galima pasirinkti tik vieną paslaugą iš sąrašo. 

3.  Pareiškėjas pasirenka leidimo tipą:  

1. Prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose; 

2. Prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu. 

Galima pasirinkti tik vieną tipą. 

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

5.  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 dėl visų prekybos (paslaugų) teikimo būdų leidimą išduoda savivaldybės; 

► Ignalinos raj. savivaldybėje: 

► Leidimus prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išduoda seniūnijos; 

► Leidimus prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu išduoda Ignalinos raj. savivaldybė.  

Seniūnijų sąrašas Ignalinos raj. atveju yra pateikiamas, tik jei pareiškėjas pasirenka užsisakyti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) 

viešosiose vietose. 

6.  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. 
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Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 
Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

7.  Norėdamas tęsti procesą, pareiškėjas privalo:. 

► Pasirinkti vieną paslaugą; 

► Pasirinkti vieną leidimo tipą; 

► 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. 

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 – Ar JA yra 

bankrutuojantis / 

bankrutavęs / 

likviduojamas?  

1.  Jei JA teisinis statusas yra „bankrutuojantis", „bankrutavęs", „likviduojamas", prašymas automatiškai atmetamas. 

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, 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. 

2.10 – Pildyti ir 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 



VŠĮ Versli Lietuva 

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

11 psl. iš 42 SI-VIES-PREKYBA-01. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose tipinio el. administracinių paslaugų teikimo proceso ir funkcinių 

reikalavimų dokumentas 

 

Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 
Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

patvirtinti prašymą ir seniūnijų lauką, kurį pareiškėjas gali pakoreguoti ir pildydamas prašymo formą. Pasirinkus kitą savivaldybę ar seniūniją prašymo 

formoje turi pasikeisti netipizuota prašymo informacija (pvz., kontekstinė pagalba). 

2.  Priklausomai nuo pasirinktos paslaugos ir leidimo tipo, pareiškėjui suformuojama viena iš šių formų: 

1. Prašymas dėl leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo; 

2. Prašymas dėl leidimo prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu; 

3. Prašymas dėl leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose dublikato išdavimo; 

4. Prašymas dėl leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose 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); 

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

► Pareiškėjo vardas. Užpildymo būdas: automatinis; 

► Pareiškėjo pavardė. Užpildymo būdas: automatinis; 

► 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 tekstas. Užpildymo būdas: automatinis. Prašymo tekstas skiriasi, priklausomai nuo pasirinktos paslaugos ir 

leidimo tipo; 

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

► Kiti prisegami dokumentai. Užpildymo būdas: rankinis. 

4.  Prašymo dėl leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimo formą sudaro šie specifiniai laukai: 

► Prekybos (paslaugų teikimo) būdas: 

► Kioske (paviljone);  

► Lauko kavinėje;  

► Nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių; 

► Iš specializuotų prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų; 

► Teikiamos paslaugos (pvz., nuomos, buities, laisvalaikio, pramogų, taksofonų); 

► Kita. 

                                                      
1VAIISIS neturi informacijos apie atstovavimą. 
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Užpildymo būdas: rankinis (pasirenkama iš pateikto sąrašo). Galimybė nurodyti kitą prekybos (paslaugų teikimo) būdą.  

► Prekių ir paslaugų asortimentas: 

► Ne maisto prekės; 

► Maisto prekės; 

► Viešojo maitinimo paslaugos. 

Užpildymo būdas: rankinis. 

► Konkrečios numatomos teikti prekės (paslaugos), jų kiekis (plotas). Užpildymo būdas: rankinis.  

Pastaba. Šis laukas neprivalomas, informacija reikalingą įvertinti, ar pareiškėjas teisingai apskaičiavo rinkliavą. 

► Veiklos vietos adresas. Užpildymo būdas: rankinis; 

► Darbo laikas, val. (nuo – iki). Užpildymo būdas: rankinis; 

► Veiklos laikotarpis. Užpildymo būdas: rankinis. Yra galimybė pasirinkti konkrečias dienas. Duodama pasirinkti tik dėl 

laikotarpio, kuris yra šiais arba kitais kalendoriniais metais, vėliau negu prašymo pildymo data. 

► Dokumentas, suteikiantis teisę vykdyti veiklą (laukas nerodomas, jei paslaugos gavėjas yra JA; leidžiama pasirinkti tik 

vieną reikšmę): 

► Patvirtinimas, kad paslaugos gavėjas turi verslo liudijimą / yra įrašytas į šeimos nario verslo liudijimą
2
; 

► Patvirtinimas, kad paslaugos gavėjas turi individualios veiklos pažymą
3
; 

► Patvirtinimas, kad FA turi teisę į žemę (kai FA pageidauja prekiauti tik nuosavybės teise valdomame žemės sklype 

išauginta žemės ūkio produkcija)
4
; 

► Sutartinius santykius įteisinantis dokumentas, jeigu FA naudojasi ne jam nuosavybės teise priklausančiu žemės 

sklypu (kai FA pageidauja prekiauti tik nuosavybės teise valdomame žemės sklype išauginta žemės ūkio 

produkcija). Pareiškėjas turi prisegti pagrindžiantį dokumentą; 

► Ūkininko pažymėjimas. Pareiškėjas turi prisegti pagrindžiantį dokumentą; 

► Kita (įrašomas ir prisegamas dokumentas). 

5.  Prašymo dėl leidimo prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu formą sudaro šie specifiniai laukai: 

► Renginio pavadinimas; 

► Renginio vieta; 

► Prekių ir paslaugų asortimentas: 

► Ne maisto prekės; 

► Maisto prekės; 

► Viešojo maitinimo paslaugos. 

► Renginio pradžios ir pabaigos laikas, val. (nuo – iki). Užpildymo būdas: rankinis; 

► Prekybos (paslaugų teikimo) laikotarpis. Užpildymo būdas: rankinis. Yra galimybė pasirinkti konkrečias dienas. Duodama 

pasirinkti tik dėl laikotarpio, kuris yra šiais arba kitais kalendoriniais metais, vėliau negu prašymo pildymo data. 

► Dokumentas, suteikiantis teisę vykdyti veiklą (laukas nerodomas, jei paslaugos gavėjas yra JA; leidžiama pasirinkti tik 

                                                      
2 Pagal šį požymį yra vykdomas tikrinimas VMI IS. 
3 Pagal šį požymį yra vykdomas tikrinimas VMI IS. 
4 Pagal šį požymį yra vykdomas tikrinimas NTR. 
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vieną reikšmę): 

► Patvirtinimas, kad paslaugos gavėjas turi verslo liudijimą / yra įrašytas į šeimos nario verslo liudijimą
5
; 

► Patvirtinimas, kad paslaugos gavėjas turi individualios veiklos pažymą
6
; 

► Patvirtinimas, kad FA turi teisę į žemę (kai FA pageidauja prekiauti tik nuosavybės teise valdomame žemės sklype 

išauginta žemės ūkio produkcija)
7
; 

► Sutartinius santykius įteisinantis dokumentas, jeigu FA naudojasi ne jam nuosavybės teise priklausančiu žemės 

sklypu (kai FA pageidauja prekiauti tik nuosavybės teise valdomame žemės sklype išauginta žemės ūkio 

produkcija). Pareiškėjas turi prisegti pagrindžiantį dokumentą; 

► Ūkininko pažymėjimas. Pareiškėjas turi prisegti pagrindžiantį dokumentą; 

► Kita (įrašomas ir prisegamas dokumentas). 

► Renginio, parodos ar mugės organizatoriaus sutikimas. Pareiškėjas turi prisegti pagrindžiantį dokumentą. 

6.  Jei pareiškėjas nurodo, kad „vykdys individualią veiklą pagal verslo liudijimą“, jis papildomai privalo nurodyti, ar: 

► Jis yra verslo liudijimo savininkas; 

► Jis yra įrašytas kaip šeimos narys kito asmens verslo liudijime. 

7.  Jei pareiškėjas nurodo, kad „turi teisę į žemę (kai FA pageidauja prekiauti tik nuosavybės teise valdomame žemės sklype išauginta 

žemės ūkio produkcija)“, jis papildomai privalo nurodyti žemės sklypo registro numerį. 

8.  Prašymo dėl leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose dublikato išdavimo formą sudaro šie specifiniai laukai: 

► Leidimo numeris. Užpildymo būdas: rankinis. 

arba 

► JA-paslaugos gavėjo pavadinimas, kodas/ FA-paslaugos gavėjo vardas, pavardė, asmens kodas. Užpildymo būdas: 

rankinis. 

► Veiklos vietos, kuriai buvo išduotas leidimas, adresas. Užpildymo būdas: rankinis. 

9.  Prašymo dėl leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose galiojimo panaikinimo formą sudaro šie specifiniai laukai: 

► Leidimo numeris. Užpildymo būdas: rankinis. 

► Data, nuo kada panaikinti leidimo galiojimą. Užpildymo būdas: rankinis. 

2.13 – Ar reikalingas 

apmokėjimas?  

1.  Apmokėjimo reikalingumas nustatomas pagal paslaugos būseną – iš savivaldybės turi būti gaunama informacija, kad „Reikalingas 

apmokėjimas“. 

Mokamos paslaugos:  

► Naujo leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas; 

Nemokamos paslaugos: 

                                                      
5 Pagal šį požymį yra vykdomas tikrinimas VMI IS. 
6 Pagal šį požymį yra vykdomas tikrinimas VMI IS. 
7 Pagal šį požymį yra vykdomas tikrinimas NTR. 
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Nr. 
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► Turimo leidimo galiojimo panaikinimas; 

► Turimo leidimo dublikato išdavimas. 

2.14 – Mokėjimas 1.  Jeigu reikalingas apmokėjimas, pareiškėjas yra  nukreipiamas į šį sub-procesą. 

Šiame sub-procese pareiškėjas apmoka už paslaugą per VAIISIS sisteminę paslaugą (BP.02 Paslaugos apmokėjimas per VAIISIS).  

2.16 – :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. 

2.17 – Sub – proceso 

pabaiga 

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

2.18 - 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 JA negali gauti leidimo. 
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2.3. Mokėjimo sub-procesas 

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

Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 
Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

2.14.2 - 

Pasirenkamas 

apmokėjimo būdas, 

nurodoma suma 

1.  Pareiškėjas pasirenka paslaugos apmokėjimo būdą ir nurodo sumą.  

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. 

3.  Kontekstinėje pagalboje pateikiama informacija, kaip apskaičiuoti konkrečios savivaldybės reikalaujamą apmokėti sumą 

(kontekstinė pagalba yra adaptuota pagal konkrečią instituciją). 

2.14.5 – Išsiųsti 

apmokėjimą 

vykdančiam 

asmeniui 

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

apmokėjimą.  

2.14.6 – Suformuoti 

informaciją dėl 

apmokėjimo 

1. VAIISIS automatiškai suformuoja duomenis apie atliktą apmokėjimą institucijai. Duomenis sudaro ši informacija: 

► Mokėtojo, kuris sumokėjo lėšas, pavadinimas / vardas, pavardė;  

► Mokėtojo, kuris sumokėjo lėšas, kodas / gimimo data; 

► Banko pavadinimas, per kurį vykdytas mokėjimas; 

► Mokėjimo data; 

► Suma; 

► Įmokos kodas; 

► Mokėjimo nurodymo aprašymas. 
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2.4. Automatinių tikrinimų sub-procesas 
 

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

Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 
Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

6.3 – Užklausti dėl 

maisto tvarkymo 

subjekto pažymėjimo 

FIS 

1. VAIISIS automatiškai siunčia FIS užklausą, kurią sudaro JA / FA kodas. 

6.4 - Gauti atsakymą 

iš FIS 

1.  VAIISIS gauna Maisto tvarkymo pažymėjimo duomenis:  

► Fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas; 

► Maisto tvarkymo subjekto pavadinimas; 

► Maisto tvarkymo subjekto pažymėjimo galiojimas; 

► Pagrindinė veikla; 

► Veiklos kodas; 

► Papildomos veiklos; 

► Asortimentas; 

► Pažymėjimo išdavimo data; 

► Maisto tvarkymo pažymėjimo numeris.  

6.5 - Užklausti dėl 

žemės nuosavybės 

NTR 

1.  VAIISIS automatiškai siunčia NTR užklausą, kurią sudaro: 

► JA / FA kodas; 

► Registro numeris. 

6.6 - Gauti atsakymą 

iš NTR 

1.  Iš NTR grąžinami šie duomenys: 

►  Registro tipas (pvz., žemės sklypas); 

► Adresas; 

► Savininko vardas, pavardė. 

2.10 – Užklausti  

duomenų  VMI IS 

 (dėl verslo 

liudijimo) 

 Jeigu pareiškėjas nurodo, kad vykdo individualią veiklą pagal verslo liudijimą, VAIISIS siunčia užklausą į VMI IS. Užklausą 

sudaro:  

► FA kodas; 

► Požymis, ar paslaugos gavėjas yra verslo liudijimo savininkas, ar yra įrašytas kaip šeimos narys kito asmens verslo 

liudijime. 

2.11 - Gauti 

duomenis  iš VMI IS  

(dėl verslo liudijimo) 

 Iš VMI IS grąžinami šie duomenys dėl verslo liudijimo: 

► Mokesčių mokėtojo, turinčio VL, vardas, pavardė; 

► VL metai; 

► Data, nuo kada VL nebegalioja; 

► Veiklos rūšis, kuriai išduotas VL (Grupė, Kodas, Pavadinimas); 

► Veiklos vykdymo teritorija; 

► Veiklos vietos adresai; 

► Veiklos vykdymo laikotarpiai; 
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Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

► Šeimos nario, turinčio teisę vykdyti veiklą, vardas, pavardė; 

► Laikotarpiai, kada šeimos narys gali vykdyti veiklą. 

2.12 - Užklausti  

duomenų   

VMI IS (dėl 

individualios  

veiklos pažymėjimo) 

 Jeigu pareiškėjas nurodo, kad vykdo individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą, Užklausą sudaro FA kodas. 

2.13 - Gauti 

duomenis iš VMI IS 

(dėl individualios  

Veiklos pažymėjimo) 

 Iš VMI IS grąžinami šie duomenys dėl individualios veiklos: 

► Mokesčių mokėtojo, turinčio individualios veiklos pažymą, vardas, pavardė; 

► Data, nuo kada vykdo individualią veiklą; 

► Veiklos rūšis (-ys). 

6.9 – Sub-proceso 

pabaiga (Rasti 

neatitikimai) 

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

eigą į žingsnį „Prašymo tikslinimas“. Ši sub-proceso pabaiga pasiekiama, jei rasti neatitikimai: 

► Nenustatyta, kad asmuo turi maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą ir / arba 

► Nenustatyta teisė į žemę ir / arba 

► Nenustatyta, kad asmuo turi verslo liudijimą ir / arba 

► Nenustatyta, kad asmuo turi individualios veiklos pažymą. 

 Jeigu buvo rasta neatitikimų, pareiškėjui suteikiama galimybė turimus pagrindžiančius dokumentus prisegti prašymo tikslinimo 

sub-procese.   
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2.5. Sprendimo priėmimo sub - procesas 
 

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

Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 
Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

8. 5 – Perduoti 

prašymą į SI 

VAIISIS erdvę 

 

8. 6 – Perduoti 

prašymą SI DVS 

1. Į SI VAIISIS erdvę / DVS perduodamas paketas, kurį sudaro: 

► Prašymas ir prie jo prisegti papildomi dokumentai; 

► Apmokėjimo informacija; 

► Automatinių tikrinimų su registrais metu gauti duomenys (priklausomai, kurie tikrinimai buvo vykdomi): 

► Verslo liudijimo informacija; 

► Individualios veiklos pažymos informacija; 

► Maisto tvarkymo subjekto informacija; 

► Informacija apie nuosavybės teisę į žemę. 

► Prašymo tikslinimo informacija (jei pareiškėjui buvo automatiškai nurodyta, kad reikia pateikti dokumentą, suteikiantį teisę 

vykdyti veiklą). 

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 apmokėjimo sąlygas; 

► Informuoti apie reikalingą patikslinimą; 

► Informuoti apie teigiamą sprendimą; 

► Informuoti apie neigiamą sprendimą. 

Institucijos specialistas šios paslaugos atveju turi galimybę priimti du sprendimus: „Informuoti apie apmokėjimo sąlygas“ ir 

„Informuoti apie reikalingą patikslinimą“. 

8.13 - Suformuoti ir 

perduoti informaciją 

pareiškėjui : 

Paslauga įvykdyta 

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

paslauga įvykdyta (paslaugos būsena – „Paslauga įvykdyta“).  

8.14 – Suformuoti ir 

perduoti informaciją 

pareiškėjui : 

Paslauga įvykdyta/ 

Reikalingas 

patikslinimas / 

Reikalingas 

apmokėjimas 

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 / reikalingas 

patikslinimas). 

Jei pareiškėjas informuojamas dėl papildomo apmokėjimo ir duomenų tikslinimo, jis gauna šiuos du institucijos sprendimus atskirai. 

Pareiškėjui rodomos abi būsenos („Reikalingas apmokėjimas“ ir „Reikalingas patikslinimas“).  



VŠĮ Versli Lietuva 

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

22 psl. iš 42 SI-VIES-PREKYBA-01. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose tipinio el. administracinių paslaugų teikimo proceso ir funkcinių 

reikalavimų dokumentas 

 

 

 

 

 

 

 

 



VŠĮ Versli Lietuva 

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

23 psl. iš 42 SI-VIES-PREKYBA-01. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose tipinio el. administracinių paslaugų teikimo proceso ir funkcinių 

reikalavimų dokumentas 

 

2.6. Prašymo tikslinimo sub - procesas 
 

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

Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 
Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

10.3 – 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 arba automatiškai nustatomi reikalingi 

papildomi dokumentai, jei į šį sub-procesą ateinama iš automatinių tikrinimų sub-proceso; 

► Neredaguojamame lauke rodomas savivaldybės specialisto komentaras (jei pateiktas). 

2. Jei į šį sub-procesą ateinama iš automatinių tikrinimų sub-proceso pareiškėjui pateikiama informacija apie rastus neatitikimus su 

prašyme pateikta informacija ir kaip tikslintini yra pateikiami laukai (priklausomai nuo rastų neatitikimų): 

► Dokumentas, suteikiantis teisę vykdyti veiklą (leidžiama pasirinkti tik vieną reikšmę): 

► Verslo liudijimas / yra įrašytas į šeimos nario verslo liudijimą. Pareiškėjas turi prisegti pagrindžiantį dokumentą; 

► Individualios veiklos pažyma. Pareiškėjas turi prisegti pagrindžiantį dokumentą; 

► Dokumentas, įrodantis, kad FA turi teisę į žemę (kai FA pageidauja prekiauti tik nuosavybės teise valdomame 

žemės sklype išauginta žemės ūkio produkcija). Pareiškėjas turi prisegti pagrindžiantį dokumentą; 

► Sutartinius santykius įteisinantis dokumentas, jeigu FA naudojasi ne jam nuosavybės teise priklausančiu žemės 

sklypu (kai FA pageidauja prekiauti tik nuosavybės teise valdomame žemės sklype išauginta žemės ūkio 

produkcija). Pareiškėjas turi prisegti pagrindžiantį dokumentą; 

► Ūkininko pažymėjimas. Pareiškėjas turi prisegti pagrindžiantį dokumentą; 

► Kita (įrašomas ir prisegamas dokumentas). 

► Maisto tvarkymo subjekto pažymėjimas. 

10.4 – 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. 

2.19 – Mokėjimas 1. Pareiškėjas apmoka trūkstamą savivaldybės specialisto nurodytą sumą už paslaugą. Šio sub-proceso reikalavimai – atitinkami kaip ir 

prašymo pildymo metu vykdomo apmokėjimo reikalavimams (žingsnis 2.14). 

10.7 – Suliejimo 

žingsnis 

1. Sub-proceso pabaiga pasiekiama, tik kai yra įvykdomos visos inicijuotos užduotys pareiškėjui. 
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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  2.7 – Užklausti duomenų GR - 

4.  Gaunama iš GR 2.8 – Gauti duomenis iš GR - 

5.  Perduodama į FIS 
6.3 - Užklausti dėl maisto tvarkymo subjekto 

pažymėjimo FIS 
- 

6.  Gaunama iš FIS 6.4 - Gauti atsakymą iš FIS - 

7.  Perduodama į NTR 6.5 - Užklausti dėl žemės nuosavybės NTR - 

8.  Gaunama iš NTR 6.6 - Gauti atsakymą iš NTR - 

9.  Perduodama į VMI IS 6.7 - Užklausti dėl verslo liudijimo VMI IS - 

10.  Gaunama iš VMI IS 
6.8 - Gauti duomenis dėl verslo liudijimo iš 

VMI IS 
- 

11.  Perduodama į VMI IS 
6.9 - Užklausti  dėl individualios veiklos 

pažymos  VMI IS 
- 

12.  Gaunama iš VMI IS 
6.10 - Gauti duomenis dėl individualios  

veiklos pažymos iš VMI IS 
- 

13.  Perduodama į SI DVS 8.6 - Perduoti prašymą SI DVS - 

14.  Gaunama iš SI DVS 8.9 - Gauti sprendimą  / el. leidimą iš  SI DVS - 



VŠĮ Versli Lietuva 

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

26 psl. iš 42 SI-VIES-PREKYBA-01. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose tipinio el. administracinių paslaugų teikimo proceso ir funkcinių 

reikalavimų dokumentas 

 

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 04 06 

Siūlome nerealizuoti paslaugos „Turimo leidimo pratęsimas“, 

kadangi pagal procesą ir apmokėjimo prasme tai yra ta pati paslauga 

kaip ir naujo leidimo išdavimas.  

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 

2.  2012 04 06 

Siūlome nerealizuoti paslaugos „Turimo leidimo papildymas 

(patikslinimas)“, kadangi Leidimų dažniausiai prašoma trumpam 

laikotarpiui, todėl nėra praktinio poreikio juos pildyti, tikslinti. 

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 

3.  2012 04 06 

Siūlome prašymo formoje, dėl turimo leidimo dublikato išdavimo, 

įtraukti šiuos specifinius prašymo formos laukus: 

► Leidimo numeris; 

arba 

► JA-paslaugos gavėjo pavadinimas, kodas/ FA-paslaugos 

gavėjo vardas, pavardė, asmens kodas; 

► Veiklos vietos, kuriai buvo išduotas leidimas, adresas. 

Pagrindinės siūlymo priežastys: 

► Šių duomenų užtenka, kad SI specialistas nustatytų, kurio 

leidimo dublikatas prašomas; 

► Papildomai duomenų ar dokumentų nereikia, kadangi 

leidimo prašymas jau buvo išanalizuotas.  

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 

4.  2012 04 06 

Paslaugos gavėjui norint nutraukti leidimo galiojimą, siūlome 

priežasties, kaip prašymo lauko, neįtraukti. Pagrindinė siūlymo 

priežastis - ši informacija neturi įtakos savivaldybės specialisto 

sprendimui. 

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 

5.  2012 05 02 

SI yra informuojama, kai paslaugos gavėjas apmoka už paslaugą. 

Klausimas – ar institucijai užtenka tik apmokėjimo fakto, ar 

reikalinga daugiau informacijos? 

Sprendimas – SI perduoti šiuos duomenis: 

► Mokėtojo, kuris sumokėjo lėšas, pavadinimas / vardas, 

pavardė;  

► Mokėtojo, kuris sumokėjo lėšas, kodas / gimimo data; 

► Banko pavadinimas, per kurį vykdytas mokėjimas; 

► Mokėjimo data; 

► Suma; 

Patvirtinta Alytus: užtenka tik fakto 

Kaunas, Ignalina: reikalinga informacija apie įmokos 

kodą, sumą, įmokos paskirtį, mokėtoją. Priežastis – 

dažnai grąžinamos permokos. 
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Nr. 

Siūlymo/ 

sprendimo 

data 

Siūlymo/ sprendimo aprašymas 

(siūlymai pažymėti pilka spalva) 
Patvirtinta/ atmesta Komentaras 

► Įmokos kodas; 

► Mokėjimo nurodymo aprašymas. 

6.  2012 05 02 

Kokia informacija reikalinga grąžinti dėl verslo liudijimų, 

individualios pažymos, maisto tvarkymo subjekto pažymėjimo, 

žemės sklypo nuosavybės? Ar užtenka patvirtinimo / paneigimo, ar 

reikalinga išsamesnė informacija? 

Sprendimas – savivaldybei perduoti ne tik atsakymą „taip / ne“, bet 

daugiau informacijos. 

Patvirtinta Jeigu informaciją apie VL, individualios veiklos 

pažymą, maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą, 

žemės nuosavybę turėtų el. forma, būtų patogiau 

saugoti ir prireikus ieškoti.  

7.  2012 05 02 

Siūlome prašymą teikiantį asmenį vadinti „pareiškėju“, o asmenį, 

kuriam prašomas leidimas – „paslaugos gavėju“. Pasiūlymas galioja 

visų paslaugų aprašams. 

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 

8.  2012 05 02 

El. prašymo pateikimo iš paslaugos gavėjo pusės ir gavimo iš 

institucijos pusės datos gali skirtis dėl vykdomų automatinių 

tikrinimų. Institucijos specialistas gali aiškiai matyti abi datas jam 

perduotame prašyme. Paslaugos gavėjas apie galimą prašymo 

perdavimo institucijai atsilikimą yra informuojamas. 

Kokią informaciją specialistui reikia matyti perduotame prašyme? 

Sprendimas – abi datas (prašymo pateikimo ir gavimo datas). 

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 

 

SI patvirtino, kad pagal dokumentų rengimo taisykles 

svarbiausia, kada gautas prašymas bus užregistruotas 

institucijoje.  Institucija gavusi prašymą su visa 

informacija registruoja prašymą ir nuo tos dienos 

skaičiuoja, per kiek laiko paslauga turi būti įvykdyta 

(kada prašymas buvo užpildytas nėra svarbu, 

atskaitos taškas yra, kada jis užregistruojamas). Taigi 

prašymo formoje gali būti matoma, kada prašymas 

buvo užpildytas, patvirtintas, bet aktuali data - kada 

prašymas su visa reikalinga informacija buvo gautas į 

SI. 

9.  2012 05 10 

Jei asmuo yra įrašytas į šeimos nario verslo liudijimą, ar jūs šią 

informaciją priimate kaip pakankamą veiklos pagrindimą? 

Sprendimas – taip. 

Patvirtinta Alytus: sutinka 

 

Ignalina: sutinka (Verslo liudijimas suteikia teisę 

gyventojui ir jo verslo liudijime nurodytiems 

fiziniams asmenims verstis verslo liudijime nurodyta 

veikla. Jei asmuo įrašytas į šeimos nario verslo 

liudijimą, jis gali verstis verslo liudijime nurodyta 

veikla, ir tai yra pakankamas veiklos pagrindimas) 

 

Kaunas: sutinka 
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Nr. 

Siūlymo/ 

sprendimo 

data 

Siūlymo/ sprendimo aprašymas 

(siūlymai pažymėti pilka spalva) 
Patvirtinta/ atmesta Komentaras 

10.  2012 05 10 

Ar paslaugos gavėjas prašydamas leidimo prekiauti renginio metu 

gali nurodyti skirtingas dienas ir pasidėlioti laiką (grafiką) kuriomis 

dienomis norės prekiauti? Pavyzdžiui jeigu renginys vyksta savaitę 

laiko, o paslaugos gavėjas norėtų prekiauti dvi ir ne iš eilės einančias 

dienas. 

Sprendimas – taip. 

Patvirtinta Alytus: sutinka (Taip, gali nurodyti kelias  dienas 

prekiaus, nebūtinai visas. Pas mus tokių ilgų renginių 

nebūna, tačiau jeigu taip atsitiktų ir prekybos vietų 

būtų ribotas skaičius, tai manau reikėtų atskirai 

derinti tokį norą prekiauti pasirinktu grafiku) 

 

Ignalina: nebuvo praktinių atvejų (Ignalinos rajone ir 

mieste nevyksta tokio mąsto ir trukmės renginiai - tik 

1 dienos) 

 

Kaunas: sutinka (Kaune taikomas dienos tarifas, todėl 

yra galimybė rinktis prekybos dienas) 

11.  2012 05 11 

Siūlome prašymo formoje, dėl turimo leidimo dublikato išdavimo, 

įtraukti šiuos specifinius prašymo formos laukus: 

► Leidimo numeris; 

► Data, nuo kada panaikinti leidimo galiojimą. 

Pagrindinės siūlymo priežastys: 

► Šių duomenų užtenka, kad SI specialistas nustatytų, kurio 

leidimo dublikatas prašomas; 

► Papildomai duomenų ar dokumentų nereikia, kadangi 

leidimo prašymas jau buvo išanalizuotas. 

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka 

Kaunas:  sutinka 

12.  2012 05 11 

Kartu su prašymu dėl leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešos 

vietose, pareiškėjas turi pateikti apmokėjimo pagrindimą. Rinkliavos 

sumą pareiškėjas turi apskaičiuoti pats.  

Galimos šios alternatyvos dėl pagalbos pareiškėjui:  

1. Kontekstinėje pagalboje pateikiama informacija, kaip 

apskaičiuoti reikalaujamą apmokėti sumą (kontekstinė 

pagalba yra aprašoma priklausomai nuo konkrečios 

institucijos); 

2. Automatinis sumos apskaičiavimas; 

3. Prašymo formoje pateikiama nuoroda į institucijos parengtą 

skaičiuoklę (pvz., .xls formatu). 

Paslaugos apmokėjimo procesui siūlome pirmą alternatyvą. 

Pagrindinės siūlymo priežastys:  

► Nesudėtingas administravimas pasikeitus rinkliavos 

nuostatams; 

► Kadangi apmokėjimo už leidimą tvarka yra skirtinga, būtų 

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 

nesudėtingą pateikti konkrečioje savivaldybėje galiojančią 

tvarką; 

► Naudojamos nesudėtingos formulės, pagal kurias galima 

paprastai pasiskaičiuoti sumą. Formulės pavyzdys iš Kauno 

m. savivaldybės teisės aktų:  

Rinkliava pagal teisės aktuose nurodytus tarifus apskaičiuojama 

taip: 

R  T x L, kur 

R – apskaičiuota rinkliava (Lt); 

T – rinkliavos tarifas (Lt); 

L – terminas, kuriam išduodamas leidimas (dienų 

skaičius). 

13.  2012 05 11 

Siūlome po automatinių patikrinimų proceso radus neatitikimų 

reikalavimams iš FIS, NTR, VMI IS (nerasta informacija apie turimą 

maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą, nuosavybės teisę įrodančius 

dokumentus, turimą verslo liudijimą ar individualios veiklos 

pažymą) prašymo neatmesti, o suteikti galimybę prašymo pildymo 

procese prisegti pagrindžiančius dokumentus, jei pareiškėjas tokius 

turi.  

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 

14.  2012 05 11 

Siūlome struktūrizuotai pateikti prekių (paslaugų) asortimentą: 

► Ne maisto prekės; 

► Maisto prekės; 

► Viešojo maitinimo paslaugos. 

Pagrindinės siūlymo priežastys: 

► Pareiškėjas gali pasirinkti iš klasifikatoriaus – patogiai ir 

struktūrizuotai pateikiama informacija; 

► Pagal pateiktą klasifikatorių yra galimybė nustatyti, ar 

reikalingas patikrinimas dėl maisto tvarkymo subjekto 

pažymėjimo turėjimo.  

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 

15.  2012 05 11 Siūlome apmokėjimui numatyti tik paslaugos apmokėjimo galimybę Patvirtinta Alytus: sutinka 
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Nr. 

Siūlymo/ 

sprendimo 

data 

Siūlymo/ sprendimo aprašymas 

(siūlymai pažymėti pilka spalva) 
Patvirtinta/ atmesta Komentaras 

per VAIISIS.  

Pagrindinė siūlymo priežastis – paslaugos gavėjai dažniausiai 

leidimą nori išsiimti skubiai ir tikrinimo apmokėjimas su VMI bus 

nepriimtina alternatyva. 

Kad apmokėjimą kartais gali vykdyti kitas asmuo numatoma spręsti 

taip: „Pareiškėjas apmoka pagal nuorodą, kuri yra pateikiama 

pareiškėjui. Jei pareiškėjas nurodo, pvz., prašymo pildymo metu, kad 

apmokėjimą atliks kitas asmuo, nuoroda į VAIISIS apmokėjimo 

komponentę yra nusiunčiama ir pareiškėjo nurodytam asmeniui, 

kuris atliks mokėjimą.  

Nuoroda turi būti susieta su paslaugos ID. Kai yra apmokama per 

duotą nuorodą (paspaudus ant nuorodos), paslaugos procese ateina 

informacija apie apmokėjimą ir paslauga tęsiama toliau“. 

Taip pat bet kuriuo paslaugos teikimo proceso momentu SI 

specialistas gali priimti sprendimą išduoti leidimą, nepriklausomai 

nuo VAIISIS turimos informacijos apie apmokėjimo faktą. 

Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 

 
 

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  

patvirtini

mo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 
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Nr. Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA 

keitime 

dalyvaujančios 

institucijos 

TA 

projekto 

parengimo 

terminas 

TA 

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA  

patvirtini

mo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

1.  2009 m. vasario 26 d. 

Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 

sprendimas Nr. T-127 

“Dėl Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 

2003 m. kovo 13 d. 

sprendimo Nr. T-72 

„Dėl prekybos Kauno 

viešose vietose 

tvarkos“ pakeitimo“ 

Rekomenduotumėme papildant šį sprendimą 

arba atskiru sprendimu patvirtinti elektroninės 

formos leidimo prekiauti (teikti paslaugas) 

Kauno viešose vietose formą. 

Kauno miesto 

savivaldybė 

 

2012 m. 

liepos 5 d. 

2012 m. 

spalio 5 d. 

2012 m. 

spalio 19 d. 

2013 m. 

sausio 1 d. 

2.  2009 m. vasario 26 d. 

Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. T-127 

patvirtintas “Leidimų 

prekiauti (teikti 

paslaugas) Kauno 

viešose vietose 

išdavimo tvarkos 

aprašas“ 

Rekomenduotumėme atlikti tokius Leidimų 

prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešose 

vietose išdavimo tvarkos aprašo“ (toliau – 

Aprašas) pakeitimus: 

(i) Aprašo I skyrių papildyti nauju 5¹ 

punktu, išdėstant jį taip: „5¹. Leidimas 

gali būti išduodamas elektroninės ir 

neelektroninės formos. Asmuo, norintis 

gauti leidimą, leidimui gauti reikalingus 

dokumentus Licencijų ir paslaugų skyriui 

pateikia raštu, o kai teikiamas prašymas 

elektroninės formos leidimui gauti - 

elektroninėmis priemonėmis. 

Elektroninės formos leidimas yra 

išduodama elektroninėmis priemonėmis. 

Kai išduodant elektroninės formos 

leidimą ar atsisakius išduoti elektroninės 

formos leidimą pagal nustatytus 

reikalavimus Licencijų ir paslaugų 

Kauno miesto 

savivaldybė 

 

2012 m. 

liepos 5 d. 

2012 m. 

spalio 5 d. 

2012 m. 

spalio 19 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  

patvirtini

mo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

skyrius turi pateikti pareiškėjui 

dokumentus ar informaciją raštu, tokie 

dokumentai ar informacija gali būti 

pateikiami elektroninėmis priemonėmis“; 

(ii) Aprašo 12 punktas numato, jog pateiktų 

leidimui gauti dokumentų kopijos turi 

būti tinkamai patvirtintos. 

Rekomenduotumėme Aprašo 12 punktą 

papildyti ir numatyti šias nuostatas: (a) 

„ar (Kauno miesto savivaldybės 

pasirinkimu) elektroninės formos 

prašymai turi būti pasirašomi pareiškėjo 

saugiu elektroniniu parašu, sukurtu 

saugia parašo formavimo įranga ir 

patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu 

sertifikatu; (b) kokios formos 

dokumentai turi būti teikiami kartu su 

prašymu. Rekomenduotumėme numatyti 

tokią nuostatą: „Kai dokumentai, 

teikiami su prašymu, yra ne elektroninės 

formos ir yra teikiami elektroninėmis 

priemonėmis, gali būti pateikiamos tokių 

dokumentų skaitmeninės kopijos..“ 

Galima alternatyva – numatyti, kad 

dokumentų skaitmeninės kopijos turi būti 

patvirtintos pareiškėjo kvalifikuotu 

elektroniniu parašu (tačiau tai apsunkintų 

leidimo gavimo procesą pareiškėjui); 

(iii) Aprašo 16 punktą papildyti ir išdėstyti jį 

taip: „Leidimą pasirašo ir antspaudu 

tvirtina Licencijų ir paslaugų skyriaus 
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Nr. Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA 

keitime 

dalyvaujančios 

institucijos 

TA 

projekto 

parengimo 

terminas 

TA 

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA  

patvirtini

mo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

vedėjas arba jo pavaduotojas. 

Elektroninės formos leidimas 

pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, 

sukurtu saugia parašo formavimo įranga 

ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu 

sertifikatu.“; 

(iv) Aprašo 17 punktą papildyti ir išdėstyti jį 

taip: „17. Leidimas išduodamas per 

penkias darbo dienas nuo visų 

dokumentų, reikalingų leidimui gauti, 

pateikimo dienos, o kai asmuo kreipiasi 

dėl leidimo išdavimo elektroninėmis 

priemonėmis – ne vėliau kaip per 

[keturias] darbo dienas.“ ; 

(v) Taisyklių 20 punktą papildyti ir išdėstyti 

jį taip: „20. Asmuo, gavęs leidimą, ant 

išduodamo leidimo kopijos pasirašo, kad 

gavo leidimą. Ši leidimo kopija ir 

pateikti dokumentai leidimui gauti 

saugomi Licencijų ir paslaugų skyriuje. 

Reikalavimas pasirašyti ant leidimo 

kopijos netaikomas, kai yra išduodamas 

elektroninės formos leidimas. Leidimą 

gaunantis  asmuo privalo būti 

susipažinęs su Prekybos Kauno viešose 

vietose taisyklėmis.“; 

(vi) Taisyklių 21 punktą papildyti ir išdėstyti 

jį taip: „Asmeniui, praradusiam leidimą 

ir apie tai raštu informavusiam Licencijų 

ir paslaugų skyrių, išduodamas leidimo 

dublikatas. Asmuo dėl dublikato 
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Nr. Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA 

keitime 

dalyvaujančios 

institucijos 

TA 

projekto 

parengimo 

terminas 

TA 

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA  

patvirtini

mo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

išdavimo gali kreiptis elektroninėmis 

priemonėmis, tokiu atveju jam 

išduodamas elektroninis leidimo 

dublikatas. Už dublikato išdavimą 

vietinė rinkliava neimama.“; 

(vii) Taisyklių 6.8, 7.9, 9.7 ir 10.5 punktus 

papildyti sakiniu: <...> Kai asmuo 

kreipiasi elektroninėmis priemonėmis, 

vietinė rinkliava sumokama taip pat 

elektroninėmis priemonėmis ir 

reikalavimas pateikti sumokėjimą 

patvirtinančio dokumento originalą ir 

(ar) jo kopiją netaikomas. 

3.  2009 m. vasario 26 d. 

Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. T-127 

patvirtintos 

“Prekybos Kauno 

viešose vietose 

taisyklės“ 

Prekybos Kauno viešose vietose taisyklių 34.1 

punkte numatoma, kad pardavėjas privalo 

turėti leidimą prekybos vietoje. 

Rekomenduotumėme papildyti šį taisyklių 

punktą, numatant, jog  pardavėjas prekybos 

vietoje vietoj Leidimo originalo gali turėti 

Leidimo kopiją. 

- - - - - 

4.  2012 m. kovo 15 d. 

Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. 246 

patvirtinti “Vietinės 

rinkliavos už leidimo 

prekiauti ar teikti 

Pakeitimai nereikalingi, jei rinkliavos dydžiai 

už elektroninėmis priemonėmis išduodamus 

leidimus bus taikomi tokio paties dydžio, 

kokie yra nustatyti už neelektroninės formos 

leidimų išdavimą. 

- - - - - 
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Nr. Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA 

keitime 

dalyvaujančios 

institucijos 

TA 

projekto 

parengimo 

terminas 

TA 

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA  

patvirtini

mo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

paslaugas viešose 

Kauno miesto vietose 

išdavimą nuostatai“ 

5.  2009 m. gruodžio 3 d. 

Alytaus miesto 

savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. T-236 

patvirtintos 

“Prekybos ir paslaugų 

teikimo Alytaus 

miesto viešosiose 

vietose taisyklės“ 

Rekomenduotumėme atlikti tokius „Prekybos 

ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose 

vietose taisyklių“ (toliau šioje aprašo dalyje – 

Taisyklės) pakeitimus: 

(i) Taisyklių 22.1 punkte numatoma, jog 

prekiautojai prekybos ar paslaugų 

teikimo vietoje privalo turėti leidimą. 

Rekomenduotumėme papildyti šį 

Taisyklių punktą, numatant, jog 

prekiautojas (paslaugos teikėjas) 

prekybos (paslaugos teikimo) vietoje 

vietoj leidimo originalo gali turėti 

leidimo kopiją; 

(ii) Taisyklių 23 punktą papildyti paskutiniu 

sakiniu, numatančiu, kad: <...> Leidimo 

praradimo priežasčių nurodyti nereikia 

ir reikalavimas pateikti skelbimą 

spaudoje netaikomas, kai dėl dublikato 

išdavimo kreipiamasi elektroninėmis 

priemonėmis; 

(iii) Taisyklių 24 punktą papildyti paskutiniu 

sakiniu, numatančiu, kad: <...> 

Reikalavimas pateikti Valstybinės maisto 

ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto 

tvarkymo pažymėjimo kopiją, įmonės 

registravimo pažymėjimo kopiją, verslo 

liudijimo ar kito dokumento, suteikiančio 

Alytaus miesto 

savivaldybė 

2012 m. 

lapkričio 2 

d. 

2012 m. 

gruodžio 14 

d. 

2012 m. 

gruodžio 

21 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  

patvirtini

mo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

teisę vykdyti veiklą be verslo liudijimo, 

kopiją netaikomas, kai dėl leidimo 

išdavimo kreipiamasi elektroninėmis 

priemonėmis. Kai asmuo kreipiasi dėl 

leidimo išdavimo elektroninėmis 

priemonėmis leidimas išduodamas ne 

vėliau kaip per [keturias] darbo dienas 

nuo visų dokumentų, reikalingų leidimui 

gauti, pateikimo dienos, išskyrus 

leidimus prekiauti ir teikti paslaugas 

Alytaus miesto gimtadienio šventės 

metu“; 

(iv) Taisyklių VI skyrių papildyti nauju 24¹ 

punktu, išdėstant jį taip: „24¹. Leidimas 

prekiauti ir teikti paslaugas gali būti 

išduodamas elektroninės ir 

neelektroninės formos. Asmuo norintis 

gauti leidimą, leidimui gauti reikalingus 

dokumentus Ekonomikos ir turto skyriui 

pateikia raštu, o kai teikiamas prašymas 

elektroninės formos leidimui gauti - 

elektroninėmis priemonėmis. 

Elektroninės formos leidimas yra 

išduodamas elektroninėmis priemonėmis. 

Kai, išduodant elektroninės formos 

leidimą ar atsisakius išduoti elektroninės 

formos leidimą pagal nustatytus 

reikalavimus Ekonomikos ir turto skyrius 

turi pateikti pareiškėjui dokumentus ar 

informaciją raštu, tokie dokumentai ar 

informacija gali būti pateikiami 

elektroninėmis priemonėmis. 
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Nr. Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA 

keitime 

dalyvaujančios 

institucijos 

TA 

projekto 

parengimo 

terminas 

TA 

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA  

patvirtini

mo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

Elektroninės formos leidimas 

pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, 

sukurtu saugia parašo formavimo įranga 

ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu 

sertifikatu.“; 

(v) Taisyklių 25 punktą papildyti ir 

numatyti šias nuostatas: (a) „ar (Alytaus 

miesto savivaldybės pasirinkimu) 

elektroninės formos prašymai turi būti 

pasirašomi pareiškėjo saugiu 

elektroniniu parašu, sukurtu saugia 

parašo formavimo įranga ir patvirtintu 

galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu; (b) 

kokios formos dokumentai turi būti 

teikiami kartu su prašymu. 

Rekomenduotumėme numatyti tokią 

nuostatą: „Kai dokumentai, teikiami su 

prašymu, yra ne elektroninės formos ir 

yra teikiami elektroninėmis 

priemonėmis, gali būti pateikiamos tokių 

dokumentų skaitmeninės kopijos. 

Galima alternatyva – numatyti, kad 

dokumentų skaitmeninės kopijos turi 

būti patvirtintos pareiškėjo kvalifikuotu 

elektroniniu parašu (tačiau tai apsunkintų 

leidimo gavimo procesą pareiškėjui). 

6.  2009 m. lapkričio 27 

d. Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus įsakymas 

Atsižvelgiant į tai, kad elektroninės formos 

leidimas gali skirtis nuo fizinės formos 

leidimo, turėtų būti patvirtinta elektroninio 

leidimo forma. Tai galėtų būti padaryta 

atitinkamai pakeičiant (papildant) šį įsakymą 

Alytaus miesto 

savivaldybė 

2012 m. 

lapkričio 2 

d. 

2012 m. 

gruodžio 14 

d. 

2012 m. 

gruodžio 

21 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  

patvirtini

mo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

Nr. DV-816 „Dėl 

licencijų verstis 

mažmenine tabako 

gaminių prekyba ir 

leidimų prekiauti, 

teikti paslaugas 

viešose vietose 

formų“ 

arba priimant atskirą įsakymą. 

 

7.  2011 m. liepos 14 d. 

Alytaus miesto 

savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. T-189 

patvirtinti „Vietinės 

rinkliavos už leidimo 

prekiauti, teikti 

paslaugas, 

organizuoti 

komercinius renginius 

viešose vietose 

išdavimą nuostatai“ 

Pakeitimai nereikalingi, jei rinkliavos dydžiai 

už elektroninėmis priemonėmis išduodamus 

leidimus bus taikomi tokio paties dydžio, 

kokie yra nustatyti už neelektroninės formos 

leidimų išdavimą. 

- - - - - 

8.  2010  m. vasario 25 d. 

Alytaus miesto 

savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. T-42 

patvirtintas „Viešųjų 

vietų, kuriose 

vykdoma prekyba ir 

teikiamos paslaugos, 

sąrašas“ 

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  

patvirtini

mo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

9.  2006 m. balandžio 19 

d. Ignalinos rajono 

savivaldybės tarybos 

sprendimas Nr. T-729 

ir juo patvirtintos 

“Prekybos Ignalinos 

rajono savivaldybės 

turgavietėse 

(prekyvietėse) ir 

viešose vietose 

taisyklės“ 

Rekomenduotumėme atlikti tokius „Prekybos 

Ignalinos rajono savivaldybės turgavietėse 

(prekyvietėse) ir viešose vietose taisyklių“ 

(toliau šioje aprašo dalyje – Taisyklės) 

pakeitimus: 

(i) Taisyklių 6 punkte numatoma, jog 

prekiautojai turi turėti leidimą prekiauti 

viešose vietose. Rekomenduotumėme 

papildyti šį Taisyklių punktą, numatant, 

jog reikalavimas turėti leidimą prekybos 

ar paslaugų teikimo vietoje netaikomas, 

kai buvo išduotas elektroninės formos 

leidimas; 

(ii) Taisyklių I skyrių papildyti nauju 6¹ 

punktu, išdėstant jį taip: „6¹. Leidimas 

prekiauti viešose vietose gali būti 

išduodamas elektroninės ir 

neelektroninės formos. Asmuo, norintis 

gauti leidimą, leidimui gauti reikalingus 

dokumentus seniūnui  (o kai teikiamas 

prašymas leidimui gauti prekiauti viešose 

vietose renginių metu – Ignalinos rajono 

savivaldybės administracijos direktoriui) 

pateikia raštu. Kai  teikiamas prašymas 

elektroninės formos leidimui gauti 

prašymas pateikimas elektroninėmis 

priemonėmis. Elektroninės formos 

leidimas yra išduodama elektroninėmis 

priemonėmis. Kai, išduodant 

elektroninės formos leidimą ar atsisakius 

išduoti elektroninės formos leidimą pagal 

Ignalinos rajono 

savivaldybė 

2012 m. 

lapkričio 2 

d. 

2012 m. 

gruodžio 14 

d. 

2012 m. 

gruodžio 

21 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  

patvirtini

mo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

nustatytus reikalavimus seniūnas turi 

pateikti pareiškėjui dokumentus ar 

informaciją raštu, tokie dokumentai ar 

informacija gali būti pateikiami 

elektroninėmis priemonėmis. 

Elektroninės formos leidimas 

pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, 

sukurtu saugia parašo formavimo įranga 

ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu 

sertifikatu.“; 

(iii) Taisyklių I skyrių papildyti nauju 6² 

punktu ir numatyti šias nuostatas: (a) „ar 

(Ignalinos rajono savivaldybės 

pasirinkimu) elektroninės formos 

prašymai turi būti pasirašomi pareiškėjo 

saugiu elektroniniu parašu, sukurtu 

saugia parašo formavimo įranga ir 

patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu 

sertifikatu; (b) kokios formos 

dokumentai turi būti teikiami kartu su 

prašymu. Rekomenduotumėme numatyti 

tokią nuostatą: „Kai dokumentai, 

teikiami su prašymu, yra ne elektroninės 

formos ir yra teikiami elektroninėmis 

priemonėmis, gali būti pateikiamos tokių 

dokumentų skaitmeninės kopijos.“ 

Galima alternatyva – numatyti, kad 

dokumentų skaitmeninės kopijos turi būti 

patvirtintos pareiškėjo kvalifikuotu 

elektroniniu parašu (tačiau tai apsunkintų 

leidimo gavimo procesą pareiškėjui). 
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Nr. Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA 

keitime 

dalyvaujančios 

institucijos 

TA 

projekto 

parengimo 

terminas 

TA 

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA  

patvirtini

mo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

10. 2008 m. balandžio 2 

d. Ignalinos rajono 

savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. T-249 

patvirtinti “Vietinės 

rinkliavos už leidimą 

prekiauti ar teikti 

paslaugas viešose 

vietose nuostatai“ 

Pakeitimai nereikalingi, jei rinkliavos dydžiai 

už elektroninėmis priemonėmis išduodamus 

leidimus bus taikomi tokio paties dydžio, 

kokie yra nustatyti už neelektroninės formos 

leidimų išdavimą. 

- - - - -. 

11. 2009 m. gegužės 15 

d. Lietuvos 

Respublikos Žemės 

ūkio ministro 

įsakymu Nr. 3D-357 

patvirtintas „Prekybos 

savo gamybos žemės 

ūkio ir maisto 

produktais viešose 

vietose aprašas“ (Žin., 

2009, Nr. 61-2443) 

Pakeitimai nereikalingi - - - - - 

12. 2001 m. birželio 11 d. 

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu 

Nr. 697 patvirtintos 

„Mažmeninės 

prekybos taisyklės“ 

(Žin., 2001, Nr. 51-

1778) 

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  

patvirtini

mo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

13. 2000 m. birželio 13 d. 

Lietuvos Respublikos 

rinkliavų įstatymas 

(Žin., 2000, Nr. 52-

1484) 

Pakeitimai nereikalingi - - - - - 

14. 2000 m. birželio 13 d. 

Lietuvos Respublikos 

paslaugų  įstatymas 

(Žin., 2009, Nr. 153-

6901 

Pakeitimai nereikalingi - - - - - 

 


