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1. PASLAUGŲ GRUPĖS APIMTIS 
 
S.26 „Leidimų stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas“ sudaro šie 
paslaugų atvejai:   

26.1 Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas; 
26.2 Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje galiojimo panaikinimas; 
26.3 Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje dublikato išdavimas. 

 
Paslaugos teikiamos (paslaugas gali inicijuoti): 

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

 
S.26.1 Paslaugos rezultatas yra: 

► Išduotas leidimas stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje. 
► Pranešimas apie neigiamą sprendimą dėl specialiojo leidimo stovėti kelio ženklo „P“ 

(rezervuota) galiojimo zonoje išdavimo. 

S.26.2 Paslaugos rezultatas yra: 

► Panaikintas leidimas stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje galiojimas. 
► Pranešimas apie neigiamą sprendimą dėl leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) 

galiojimo zonoje galiojimo panaikinimo. 

S.26.3 Paslaugos rezultatas yra: 

► Išduotas leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje dublikatas. 
► Pranešimas apie neigiamą sprendimą dėl leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) 

galiojimo zonoje dublikato išdavimo. 

 

 

 

Kauno m. sav. specialųjį leidimą stovėti kelio ženklo 531 „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išduoda 
viešoji įstaiga „Automobilių stovėjimo aikštelės“. Ji neturi prieigos prie Kauno DVS, todėl įmonei turi 
būti sukurta prieiga prie Valstybinės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) institucijos 
erdvės, per kurią ji teiks paslaugą (prašymai nebus registruojami ar kitaip perduodami į Kauno m. 
sav. DVS). Taip pat reikalinga atsižvelgti į tai, kad paslaugą tiražuojant kitose, nei pilotinėse 
Lietuvos SI, turės būti atliktas paslaugos proceso konfigūravimas ir parametrizavimas VIISP pagal 
atskiras savivaldybes. Ši paslauga tam tikrose Lietuvos savivaldybėse (pvz., Vilniaus) taip pat yra 
teikiama ne savivaldybės administracijos įgaliotų įstaigų, neturinčių prieigos prie konkrečios 
savivaldybės DVS. 

 

 

Dokumente naudojamos sąvokos: 

Sąvoka Paaiškinimas 

Leidimas Specialusis leidimas stovėti kelio ženklo 531 „P“ (rezervuota) galiojimo 
zonoje. 
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2. PROCESO SCHEMOS IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI 

2.1. S.26. Leidimų stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas.    
 
 

      
1 pav. S.26. Leidimų stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas.   
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1 lentelė. Proceso S.26. Leidimų stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas funkciniai reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

1 – Pradėti 
paslaugos 
teikimo procesą 

S_REIK_1 El. paslaugos procesas inicijuojamas VIISP naudotojui pasirinkus paslaugą „Su leidimu stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) 
galiojimo zonoje susijusios paslaugos“.  

2 – Prašymo 
pildymas 

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

► Nustatoma savivaldybė, kuriai turės būti perduodamas prašymas; 
► Prisijungus kaip FA, pasirenkama už ką (už pareiškėją ar už atstovaujamą asmenį) teikiamas prašymas; 
► Automatiškai arba pareiškėjo yra užpildomi prašymo laukai; 
► Pareiškėjas prašymą patvirtina. 

S_REIK_3 Tuomet, kai paslaugai yra nustatyta, kad paslaugos rezultatas bus perduotas per E. pristatymo IS, pareiškėjas susikuria e. 
pristatymo dėžutę. Šis nustatymas yra konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas visoms savivaldybėms 
(pasirinkimas, ar šios paslaugos rezultatas turi būti perduotas per E. pristatymo sistemą, yra vieningas visoms 
savivaldybėms). 

3 – Pasibaigia 
paslaugos 
laikas 

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

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

5 – Pabaigti 
paslaugą 
(procesas 
nutrauktas) 

S_REIK_6 Paslaugos teikimo procesas nutraukiamas, kai: 

► Pasibaigia prašymo pateikimui skirtas laikas (žr. žingsnį 3 „Pasibaigia paslaugos laikas“); 
► Neleidžiama tęsti prašymo pildymo nustačius, kad JA teisinis statusas yra netinkamas (žr. žingsnį 4 „Atmesta“); 
► Pasibaigia nustatytas laikotarpis atlikti mokėjimą (žr. žingsnį 9 „Pasibaigia apmokėjimo laikas“) 

6 – Ar 
reikalingas 
mokėjimas/ 
automatinis 
tikrinimas? 

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

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

 

Pastaba. Pilotinėse savivaldybėse šiame dokumente aprašoma paslauga yra nemokama. Apmokėjimas įtraukas į 
paslaugos teikimo procesą atlikus papildomą paslaugos teikimo tvarkos analizę kitose, nei pilotinėse, savivaldybėse. 
Papildomos analizės metu nustatyta, kad paslauga S.26.1 yra mokama Vilniaus bei Šiaulių savivaldybėse (ne baigtinis 
sąrašas). 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

7 – Išskyrimo 
žingsnis 

S_REIK_8 

 

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

 

► Mokėjimas yra sudėtinė prašymo pateikimo dalis (procesas turi būti nukreipiamas į sub-procesą „Mokėjimas“) tuo 
atveju, kai prašymas yra teikiamas dėl paslaugos S.26.1 „Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje 
išdavimas“ arba S.26.3  „Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje dublikato išdavimas“ suteikimo ir 
savivaldybėje, kuriai teikiamas prašymas, šios paslaugos yra mokamos. 
► Jei savivaldybėje, kuriai yra teikiamas prašymas, S.26.1 leidimo išdavimo ir / arba S.26.3 leidimo dublikato 

išdavimo paslaugos yra mokamos, paslaugos teikimo procesas tęsiamas žingsniu nr. 8 „Mokėjimas“. 
► Jei savivaldybėje, kuriai yra teikiamas prašymas, S.26.1 leidimo išdavimo ir / arba S.26.3 leidimo dublikato 

išdavimo paslaugos yra nemokamos, paslaugos teikimo procesas tęsiamas žingsniu nr. 12 „Sprendimo 
priėmimas“. 

 

► Jei paslaugai yra reikalingi automatiniai tikrinimai su kitomis sistemomis ir / ar registrais, procesas tęsiamas žingsniu 8 
„Automatiniai tikrinimai“. Automatiniai tikrinimai yra reikalingi tik tuo atveju, kai prašymas yra teikiamas dėl leidimo 
išdavimo konkrečiai transporto priemonei ir prašyme yra nurodomas transporto priemonės valstybinis numeris. 

 

Pastaba. Paslaugos analizės metu paslaugos S.26.1  „Leidimų stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje 
išdavimas“ ir S.26.3  „Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje dublikato išdavimas“ pilotinėse 
savivaldybėse yra nemokamos. Paslaugos diegimo metu Diegėjas turi papildomai suderinti su savivaldybėmis dėl 
mokėjimo už šių paslaugų suteikimą reikalingumo. Taip pat reikalinga atsižvelgti į tai, kad paslaugą tiražuojant kitose, nei 
pilotinėse Lietuvos SI, turės būti atliktas paslaugos proceso konfigūravimas ir parametrizavimas VIISP pagal atskiras 
savivaldybes. Ši paslauga tam tikrose Lietuvos savivaldybėse yra mokama.  Konfigūruojant paslaugos teikimo procesą turi 
būti įvertintas apmokėjimo reikalingumas visose Lietuvos savivaldybėse. 

8 – Mokėjimas S_REIK_9 Šis sub-procesas inicijuojamas pareiškėjui pateikus prašymą. Pareiškėjui arba jo nurodytam asmeniui automatiškai 
sukuriama mokėjimo užduotis, jei prašoma suteikti paslauga yra mokama.   

S_REIK_10 Šiame sub-procese pareiškėjas arba jo nurodytas asmuo apmoka už paslaugą per VIISP sisteminę paslaugą (:BP.02 
Paslaugos apmokėjimas per VIISP) arba VIISP tikrina, ar mokėtojo atliktas mokėjimas gautas į VMI (:BP.03 Tikrinimas dėl 
apmokėjimo).  
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

S_REIK_11 Jei paslauga konkrečioje savivaldybėje yra mokama, mokėjimo sumą VIISP nustato ir nurodo pareiškėjui automatiškai. 
Pareiškėjui VIISP turi būti nurodomos tuo metu galiojančios rinkliavų sumos. Konkrečias sumas turi sukonfigūruoti Diegėjas 
el. paslaugų diegimo metu pagal savivaldybių pateiktą aktualią informaciją. 

 

Paslaugos analizės metu paslaugos S.26.1  „Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas“ ir 
S.26.3  „Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje dublikato išdavimas“ pilotinėse savivaldybėse yra 
nemokama (žr. reikalavimą S_REIK_8). Tačiau tam tikrose kitose, ne pilotinėse savivaldybėse, už paslaugos suteikimą yra 
renkama rinkliava. Diegėjas Diegimo projekto metu turi surinkti informaciją apie rinkliavų už paslaugos suteikimą rinkimo 
tvarkas Lietuvos savivaldybėse (kaip rinkliava yra renkama (pvz., į VMI surenkamąją sąskaitą ar kitą sąskaitą), bei 
rinkliavos dydį), bei atsižvelgti į šią informaciją diegiant el. paslaugą. 

 

Pastaba. Priklausomai nuo konkrečioje savivaldybėje galiojančios tvarkos, rinkliava už leidimo išdavimą gali priklausyti nuo 
pageidaujamo leidimo galiojimo termino, kurį turi nurodyti pareiškėjas prašymo formoje. 

S_REIK_12 Jei prašymas yra teikiamas dėl kelių leidimų išdavimo, pareiškėjui ar kitam pareiškėjo nurodytam mokėtojui pateikiama 
reikalinga sumokėti suma už visus prašomus išduoti leidimus. 

9 – Pasibaigia 
apmokėjimo 
laikas 

S_REIK_13 Apmokėti pareiškėjas turi nustatytą dienų skaičių, skaičiuojant nuo mokėjimo užduoties sukūrimo. Apmokėjimo terminas yra 
konfigūruojamas parametras, kuris taikomas visoms savivaldybėms vienodai.  

S_REIK_14 Pasibaigus nustatytam laikotarpiui atlikti mokėjimą, paslaugos procesas yra nutraukiamas, o pareiškėjas ir institucijos 
specialistas nėra papildomai informuojami (priežastis – mokėjimas yra sudėtinė prašymo pateikimo dalis; kol mokėjimas 
nėra atliktas, prašymas nėra pateikiamas). 

10 – 
Automatiniai 
tikrinimai 

S_REIK_15 Šiame sub-procese automatiškai gaunami duomenys: 

► Apie transporto priemonę, jos valdytojus ir savininkus iš Kelių transporto priemonių registro (KTPR). 

12 – Sprendimo 
priėmimas 

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

12 – Koks 
sprendimas 
priimtas? 

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

► Jei „Teigiamas sprendimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį “Pabaigti paslaugą (paslaugos būsena – „įvykdyta“)“; 
► Jei „Neigiamas sprendimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Pabaigti paslaugą (paslaugos būsena – „atmesta“); 
► Jei „Reikalingas patikslinimas / Apmokėjimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Prašymo tikslinimas / mokėjimas“ 

(paslaugos būsena – „laukiama“). 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

14 – Prašymo 
tikslinimas / 
mokėjimas 

S_REIK_18 Šis sub-procesas inicijuojamas, kai savivaldybė grąžina prašymą patikslinimui. Šiame sub-procese: 

► Pareiškėjui nurodomi tikslintini duomenys arba reikalingi pateikti papildomi dokumentai; 
► Pareiškėjas užpildo tikslinamus duomenis ir / arba prisega dokumentus; 
► Pareiškėjas patvirtina patikslintą prašymą; 
► Pareiškėjas apmoka trūkstamą sumą už paslaugą; 
► Pareiškėjas patvirtina patikslintą prašymą. 

15 – Pasibaigia 
laikas 

S_REIK_19 Pasibaigus prašymo duomenų tikslinimui / mokėjimui skirtam laikui, pateiktas prašymas grąžinamas SI specialistui. Iš naujo 
sukuriama sprendimo priėmimo užduotis SI specialistui. Šis nustatymas yra konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas 
visoms savivaldybėms, tačiau konkretaus sprendimo patikslinti ar apmokėti metu SI specialistas gali nustatytą terminą 
pakeisti. 

16 – 
Informacijos 
perdavimas 
institucijai 

S_REIK_20 Šiame sub-procese VIISP informuoja SI specialistą apie per nustatytą terminą neatliktą prašymo patikslinimą. 
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2.2. Prašymo pildymo sub-procesas 

    
2 pav. Prašymo pildymo sub-proceso schema 
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2 lentelė. Funkciniai sub-proceso „Prašymo pildymas“ funkciniai reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

2.3 - :BP.04 E. 
pristatymo dėžutės 
sukūrimas 

- Žr. reikalavimą „S_REIK_3“. 

2.4 – Nurodyti 
ženklo adresą ir, 
jeigu reikia, 
atstovaujamą JA 
arba FA 

S_REIK_21 Šiame žingsnyje pareiškėjas nurodo informaciją, kuri reikalinga tolesniems sub-proceso žingsniams vykdyti: 

► Kelio ženklo „P“ (rezervuota), kurio galiojimo zonoje prašoma išduoti leidimą, adresą; 
► Paslaugą: 

► S.26. Su leidimais stovėti Kelio ženklo „P“ (rezervuota), kurio galiojimo zonoje susijusios paslaugos: 
S.26.1 Leidimo išdavimas; 
S.26.2 Leidimo panaikinimas; 
S.26.3 Leidimo dublikato išdavimas. 

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

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

 
Norėdamas tęsti procesą, pareiškėjas privalo: 

► Nurodyti kelio ženklo „P“ (rezervuota) adresą; 
► Pasirinkti vieną ar daugiau paslaugų; 
► Nurodyti paslaugos gavėją, jei pareiškėjas yra prisijungęs kaip FA ir yra nustatyta, kad atstovauja kitą asmenį. 

S_REIK_22 Savivaldybė, kuriai teikiamas prašymas, nustatoma pagal pareiškėjo nurodytą kelio ženklo „P“ (rezervuota), kurio 
galiojimo zonoje prašoma išduoti leidimą, adresą. 

2.5 – Išskyrimo 
žingsnis 

S_REIK_23 Duomenų iš GR užklausiama tais atvejais, kai paraišką teikia fizinis asmuo, paslaugos gavėjas yra fizinis asmuo arba 
paslaugos mokėtojas yra fizinis asmuo. 

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

2.6 – Užklausti 
duomenų GR 

S_REIK_24 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“ 

2.7 - Gauti 
duomenis iš GR 

S_REIK_25 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“ 

2.8 – Užklausti S_REIK_26 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“ 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

duomenų iš JAR 

2.9 - Gauti 
duomenis iš JAR 

S_REIK_27 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“ 

2.11 – Ar tinkamas 
JA statusas? 

S_REIK_28 Jei paslaugos gavėjas yra JA, tikrinamas iš JAR gautas JA teisinis statusas. Jei teisinis statusas nėra „bankrutuojantis“, 
„bankrutavęs“ arba „likviduojamas“ (JA statusas yra tinkamas), toliau turi būti vykdomas 2.13 žingsnis. Jei JA statusas 
yra netinkamas, toliau turi būti vykdomas 2.12 žingsnis, kurio metu nutraukiamas paslaugos teikimas.  

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

2.12 – Sub-
proceso pabaiga 
(Atmesta) 

S_REIK_29 Ši sub-proceso pabaiga pasiekiama, jei JA teisinis statusas yra „bankrutuojantis“, „bankrutavęs“ arba „likviduojamas“. 

2.13 – 
Automatiškai 
užpildyti prašymo 
laukus 

S_REIK_30 Prašymas automatiškai užpildomas: 

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

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

2.14 – Pildyti ir 
patvirtinti prašymą 

S_REIK_31 Prašymo formos struktūra ir reikalavimai jai plačiau aprašomi skyriuje 6 „PRAŠYMO FORMA“. 

S_REIK_32 Prašymą galima pildyti dėl kelių leidimų konkrečiomis transporto priemonėms (nurodant transporto priemonės valstybinį 
numerį) ir nekonkrečioms transporto priemonėms (nenurodant transporto priemonės valstybinio numerio) išdavimo. 

2.16 – :BP.01 
Elektroninis 
pasirašymas 

S_REIK_33 Tuomet, kai SI pasirenka, kad prašymas turi būti pasirašomas el. parašu, turi būti vykdomas bendrasis procesas „BP.01 
Elektroninis pasirašymas“. 
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2.3. Automatinių tikrinimų sub-procesas 

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

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

10.2 – Užklausti 
duomenų iš KTPR 

S_REIK_34 Duomenų sąsaja su Kelių transporto priemonių registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

10.3 – Gauti 
duomenis iš KTPR 

S_REIK_35 Duomenų sąsaja su Kelių transporto priemonių registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 
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2.4. Mokėjimo sub-procesas 

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

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

7.2 – Išskiriamas 
apmokėjimo būdas 

S_REIK_36 Jei savivaldybėje, kuriai yra pateiktas prašymas dėl mokamos paslaugos suteikimo, rinkliava  renkama į VMI 
surenkamąją sąskaitą, Mokėjimo sub-procesas tęsiamas vienu iš šių žingsnių: 

7.3 - :BP.02 Paslaugos apmokėjimas per VIISP 

7.4 – Išsiųsti apmokėjimą vykdančiam asmeniui 

7.5 - :BP.03 Tikrinimas dėl apmokėjimo 

Jei savivaldybėje rinkliava nėra renkama į VMI surenkamąją sąskaitą, Mokėjimo sub-procesas tęsiamas vienu iš šių 
žingsnių (negalimas tikrinimas dėl atlikto mokėjimo kitais būdais): 

7.3 - :BP.02 Paslaugos apmokėjimas per VIISP 

7.4 – Išsiųsti apmokėjimą vykdančiam asmeniui 

 

Paslaugos diegimo metu Diegėjas turi papildomai suderinti su savivaldybėmis, ar konkrečioje savivaldybėje yra galimas 
mokėjimas į VMI surenkamąją sąskaitą. 

Pastaba. Paslaugos analizės metu rinkliava už leidimo išdavimą nėra imama. 

7.3 – Išsiųsti 
apmokėjimą 
vykdančiam 
asmeniui 

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

7.4 - :BP.02 
Paslaugos 
apmokėjimas per 
VIISP 

S_REIK_38 VIISP automatiškai inicijuoja „BP.02 Paslaugos apmokėjimas per VIISP“. Šiame procese pareiškėjas apmoka už 
paslaugą per VIISP sisteminę paslaugą. 

7.5 - :BP.03 
Tikrinimas dėl 
apmokėjimo 

S_REIK_39 VIISP automatiškai inicijuoja „BP.03 Tikrinimas dėl apmokėjimo“. Šiame procese VIISP tikrina, ar pareiškėjo atliktas 
mokėjimas gautas į VMI (pagal iš VMI periodiškai gaunamą informaciją apie gautus apmokėjimus). 

7.7 - :BP.07 
Informacija dėl 
apmokėjimo 
institucijai 

S_REIK_40 VIISP automatiškai inicijuoja „BP.07 Informacija dėl apmokėjimo institucijai“. Šiame procese VIISP suformuoja 
informacijos apie paslaugos apmokėjimą rinkinį ir jį išsiunčia į institucijos DVS. 
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2.5. Sprendimo priėmimo sub-procesas 
 

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

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

12.3 – Perduoti 
prašymą į SI DVS 

S_REIK_41 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

12.4 – Laukimo 
žingsnis 

S_REIK_42 Šio žingsnio metu laukiama, kol iš institucijos DVS bus gauta: 

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

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

12.5 - Gauti 
informaciją apie 
tarpinę paslaugos 
teikimo būseną 

S_REIK_43 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

12.6 – Informuoti 
paslaugos gavėją 
apie tarpinę 
paslaugos teikimo 
būseną 

S_REIK_44 VIISP turi automatiškai informuoti pareiškėją, kai prašymas perduotas SI specialistui. 

12.8 – Gauti 
sprendimą / el. 
dokumentą iš 
institucijos DVS 

S_REIK_45 VIISP iš SI DVS gauna SI specialisto priimtą sprendimą ir, jei reikalinga, parengtą el. dokumentą. Kai priimtas 
sprendimas „Reikalingas patikslinimas“, gali būti perduodama informacija apie reikalingus prašymo arba mokėjimo 
patikslinimus. 

12.9 - Perduoti 
prašymą į 
institucijos VIISP 
erdvę 

S_REIK_46 Jei savivaldybėje, kuriai pateiktas prašymas, paslaugą teikia ne savivaldybės administracija, o savivaldybės 
administracijos įgaliota įstaiga, neturinti prieigos prie savivaldybės DVS, gautas prašymas turi būti perduodamas į 
institucijos VIISP erdvę. 

 

Paslaugos analizės metu, Kauno m. savivaldybėje paslaugą teikia savivaldybės administracijos įgaliota viešoji įmonė, 
likusiose pilotinėse savivaldybėse paslaugą teikia savivaldybės administracija. Paslaugos diegimo metu Diegėjas turi 
papildomai suderinti su savivaldybėmis, ar konkrečioje savivaldybėje paslaugą teikia savivaldybės administracija, ar kita 
savivaldybės administracijos įgaliota įstaiga. 

S_REIK_47 Institucijos specialistas turi būti informuojamas apie naują prašymą el. paštu. 

12.11 - Pažymėti 
sprendimą 
institucijos VIISP 

S_REIK_48 Institucijos specialistas turi pažymėti sprendimą VIISP institucijos erdvėje: 

► Reikalingas patikslinimas. Specialistas gali: 
► Nurodyti, kuri prašymo informacija turi būti patikslinta; 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

erdvėje ► Pateikti pastabas prie konkrečios taisytinos prašymo informacijos; 
► Įvesti bendrąją pastabą pareiškėjui; 
► Įvesti / pakeisti datą, iki kada pareiškėjas turi patikslinti prašymo duomenis; 
► Pridėti siunčiamus dokumentus. 

► Neigiamas sprendimas. Specialistas gali: 
► Įvesti neigiamo sprendimo atsakymą; 
► Įvesti neigiamo sprendimo priežastį; 
► Pridėti siunčiamus dokumentus. 

► Teigiamas sprendimas. Specialistas gali: 
► Įvesti teigiamo sprendimo atsakymą; 
► Pridėti siunčiamus dokumentus. 

► Reikalingas apmokėjimas. Specialistas gali: 
► koreguoti datą, iki kada reikalingas apmokėjimas. 

Pastaba. Sprendimas  dėl reikalingo apmokėjimo už paslaugą galimas tik, jei savivaldybėje, kuriai teikiamas prašymas, 
leidimo išdavimo paslauga (S.26.1) yra mokama. 

S_REIK_49 Sprendimus dėl reikalingo mokėjimo už paslaugą ir reikalingo prašymo duomenų patikslinimo turi būti galimybė VIISP 
erdvėje priimti vienu metu. 

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

S_REIK_50 VIISP automatiškai suformuoja ir perduoda informaciją pareiškėjui. Priklausomai nuo SI priimto sprendimo, VIISP: 

► Informuoja pareiškėją apie reikalingą patikslinimą (reikalingus patikslinti prašymo laukus ir (arba) dokumentus, 
kuriuos reikia pateikti) ir (arba) reikalingą mokėjimą už paslaugą (pvz., jei automatiškai sukurtos mokėjimo 
užduoties vykdymo metu nebuvo sumokėta visa reikiama suma); 

► Informuoja pareiškėją apie neigiamą sprendimą; 
► Informuoja pareiškėją apie teigiamą sprendimą (išduotą leidimą stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo 

zonoje). 

S_REIK_51 Sprendimus dėl reikalingo mokėjimo už paslaugą ir reikalingo prašymo duomenų patikslinimo DVS turi būti galimybė  
priimti vienu metu. 

S_REIK_52 Informavimas dėl reikalingo mokėjimo už paslaugą galimas tik tuo atveju, jei savivaldybėje, kuriai pateiktas prašymas, 
leidimo išdavimo paslauga yra mokama (žr. S_REIK_8 dėl mokėjimo už šios paslaugos suteikimą reikalingumo). 

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

S_REIK_53 

 

Tuomet, kai SI pasirenka, kad priimtas sprendimas bus perduotas per E. pristatymo IS, turi būti vykdomas bendrasis 
procesas „BP.05 Perdavimas į E. pristatymo IS“. 
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2.6. Prašymo tikslinimo / mokėjimo sub-procesas 

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

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

14.2 – Išsiskyrimo 
žingsnis 

S_REIK_54 Institucijos specialistui priėmus sprendimą dėl reikalingo papildomo apmokėjimo už paslaugą, toliau turi būti vykdomas  
8 sub-proceso žingsnis „Mokėjimas“.  

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

Institucijos specialistui tuo pat metu priėmus sprendimus dėl reikalingo papildomo apmokėjimo už paslaugą ir dėl 
reikalingo prašymo duomenų patikslinimo, sub-procesas toliau turi būti tęsiamas abejomis galimomis atšakomis: 
vykdomi 8 ir 14.3 sub-proceso žingsniai. 

8 – Mokėjimas - Vykdomas 2.3 skyriuje aprašytas mokėjimo sub-procesas. 

14.3 – 
Automatiškai 
užpildyti prašymo 
laukus 

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

14.4 – Patikslinti ir 
patvirtinti duomenis 

- 

14.6 – :BP.06 
Elektroninis 
pasirašymas 

- 
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2.7. Informacijos perdavimo institucijai sub-procesas 
 

   
7 pav. Sprendimo priėmimo sub-proceso schema  
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7 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Informacijos perdavimas institucijai" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

16.3 – 
Suformuojamas 
duomenų rinkinys 

S_REIK_55 Perdavimui į SI DVS VIISP turi automatiškai suformuoti informacinį pranešimą apie laiku nepatikslintą prašymą ir / arba 
laiku neatliktą apmokėjimą, kai institucijos specialistas sprendimo priėmimo metu, priima sprendimą „Reikalingas 
apmokėjimas“.  

16.4 – Informaciją 
perduoti į 
institucijos DVS 

S_REIK_56 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

16.5 – Sukurti 
institucijos 
specialistui užduotį 
priimti sprendimą ir 
informuoti 
institucijos 
specialistą el. 
paštu 

S_REIK_57 Tais atvejais, kai nėra integracijos su institucijos DVS (Kauno m. sav. atveju), institucijos specialistui turi būti sukuriama 
sprendimo priėmimo užduotis įvertinti pareiškėjo laiku nepatikslintą prašymą ir / arba laiku neatliktą apmokėjimą. 

S_REIK_58 Institucijos specialistui turi būti sukuriama užduotis priimti sprendimą institucijos VIISP erdvėje. Apie sukurtą užduotį 
institucijos specialistas turi būti informuojamas el. paštu. 
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3. INTEGRACINIAI TAŠKAI 
 

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

1.  2.6 – Užklausti duomenų iš GR Perduodama į GR ► Pareiškėjo asmens kodas; 
► Paslaugos gavėjo asmens kodas; 
► Mokėtojo (fizinio asmens) kodas. 

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

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

2.  2.7 – Gauti duomenis iš GR Gaunama iš GR ► Pareiškėjo vardas; 
► Pareiškėjo pavardė; 
► Pareiškėjo gimimo data; 
► Pareiškėjo gyvenamoji vieta; 
► Paslaugos gavėjo vardas; 
► Paslaugos gavėjo pavardė; 
► Paslaugos gavėjo gyvenamoji vieta; 
► Mokėtojo (fizinio asmens) vardas; 
► Mokėtojo (fizinio asmens) pavardė. 

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

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

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

Mokėtojo vardas ir 
pavardė gaunami tik 
tais atvejais, kuomet 
nurodyta, kad už 
paslaugą mokės FA, 
kuris yra ne 
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

pareiškėjas. 

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

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

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

4.  2.9 – Gauti duomenis iš JAR Gaunama iš JAR ► Juridinio asmens pavadinimas; 
► Juridinio asmens buveinės adresas; 
► Juridinio asmens teisinis statusas; 
► Juridinio asmens teisinė forma; 
► Juridinio asmens vadovo vardas; 
► Juridinio asmens vadovo pavardė; 
► Mokėtojo (juridinio asmens) pavadinimas. 

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

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

5.  10.2 – Užklausti duomenų iš 
KTPR 

Perduodama į KTPR ► Transporto priemonės valstybinis numeris.   

6.  10.3 – Gauti duomenis iš KTPR Gaunama iš KTPR ► Transporto priemonės gamybinė markė 
(gamintojo prekės pavadinimas) arba modelis 
(gamintojo firmos pavadinimas); 

► Transporto priemonės savininko (-ų) duomenys: 
► Fizinio asmens: 

► Vardas (-ai); 
► Pavardė (-ės). 

► Juridinio asmens, Lietuvos Respublikos ir 
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

užsienio juridinio asmens ir kitos 
organizacijos, taip pat užsienio juridinio 
asmens ar kitos organizacijos filialo ir 
atstovybės duomenys: 

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

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

► Juridinio asmens teisinė forma; 
► Juridinio asmens, Lietuvos 

Respublikos ir užsienio juridinio 
asmens ir kitos organizacijos 
filialo ar atstovybės buveinės 
adresas. 

► Transporto priemonės valdytojo duomenys: 
► Fizinio asmens: 

► Vardas (-ai); 
► Pavardė (-ės). 

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

7.  12.3 – Perduoti prašymą SI DVS Perduodama į SI DVS ► Prašymo dokumentas; 
► Iš JAR gauti duomenys; 
► Iš GR gauti duomenys; 
► Iš KTPR gauti duomenys; 
► Prie prašymo pridėti dokumentai. 

 

8.  12.5 - Gauti informaciją apie 
įvykį, pagal kurį nustatoma 
tarpinė paslaugos teikimo būsena 
„Užregistruota“ 

Gaunama iš SI DVS ► Prašymo registracijos numeris.  
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9.  12.5 - Gauti informaciją apie 
įvykį, pagal kurį nustatoma 
tarpinė paslaugos teikimo būsena 
„Nagrinėjama“ 

Gaunama iš SI DVS ► Specialisto (-ės), kuriam (-iai) priskirtas prašymas, 
vardas, pavardė, pareigos ir skyrius. 

Tais atvejais, kuomet 
SI DVS nėra tvarkomi 
duomenys apie 
specialisto pareigas 
arba skyrių, 
pareiškėjui pateikiami 
tik tie duomenys, kurie 
tvarkomi SI DVS. 

10.  12.8 – Gauti sprendimą iš SI 
DVS 

Gaunama iš SI DVS Sprendimas, gaunamas iš SI DVS: 

► Reikalingas patikslinimas. Papildomai 
perduodama reikalingų patikslinti prašymo laukų 
sąrašas ir (arba) dokumentų, kuriuos reikia 
pateikti, sąrašas; 

► Reikalingas apmokėjimas. Papildomai 
perduodama apmokėjimo suma

1
; 

► Neigiamas sprendimas; 
► Teigiamas sprendimas. 

 

11.  16.4 – Informaciją perduoti į 
institucijos DVS 

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

terminas; 
► Pranešimas apie laiku nepatikslintą prašymą ir 

(ar) neatliktą mokėjimo užduotį. 

 

                                                   
1
 Priimant sprendimą SI specialistas nurodo apmokėti reikalingą sumą. Ši suma turi būti perduota į VIISP ir pateikiama Pareiškėjui. 
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4. DUOMENŲ PAKETAI 
 

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

1.  Gaunama iš KTPR 

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

► Transporto priemonės savininko (-ų) duomenys: 
► Fizinio asmens: 

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

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

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

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

► Juridinio asmens teisinė forma; 
► Juridinio asmens, Lietuvos Respublikos ir 

užsienio juridinio asmens ir kitos 
organizacijos filialo ar atstovybės 
buveinės adresas. 

► Transporto priemonės valdytojo duomenys: 
► Fizinio asmens: 

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

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

Nr. Teisės aktas Savivaldybė, kuriai taikoma 

1.  Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas (Žin., 2000, Nr. 92-
2883; 2007, Nr.128-5213, Žin. 2013, Nr. VIII-2043) 

Visos 

2.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 patvirtintos 
Kelių eismo taisyklės (Žin., 2003, Nr.7-263, Žin. 2012, Nr. 1950) 

Visos 

3.  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012-07-26 sprendimas Nr. T2-196 „Dėl vietinės 
rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti 
tvarkos“ 

Klaipėdos miesto 

4.  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-04-05 sprendimas Nr. T2-143 Klaipėdos miesto 

5.  „Dėl specialių leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo „rezervuota stovėjimo vieta“ 
galiojimo zonoje išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
(Žin. 2012, Nr. A-3431) 

Kauno miesto 

6.  „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 18 d. 
įsakymo nr. A-3431 „Dėl specialių leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo 
„rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin. 2013, Nr. A-2268) 

Kauno miesto 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=440305&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=440305&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438723&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438723&p_query=&p_tr2=2
http://www.klaipeda.lt/get_file.php?file=bUhoc2IyeG54S0tWMFdiTGFhdklvWlRablp0b1ltcXV5NnlTcldhaWxxWEhwSmFwbVdlWHBHdlBsc2Rvb01taGs4bVpuWjJVYVdiTW9zUmxsSjNMbFppYmFKNW9wSktlYWRaamxaMnV4cGVTelptbGJwaHBxcGRrbDV4c21jdWluSnBvYUd4cm1IS1dtV3FVblp1VW9KakhuYkdiYm1Wb25XZVlacGxubXFxYlptcHViRzZSWjVQSGFOVnNtcGlwd3AlMkJaZEc0JTNE
http://www.klaipeda.lt/get_file.php?file=bUhoc2IyeG54S0tWMFdiTGFhdklvWlRablp0b1ltcXV5NnlTcldhaWxxWEhwSmFwbVdlWHBHdlBsc2Rvb01taGs4bVpuWjJVYVdiTW9zUmxsSjNMbFppYmFKNW9wSktlYWRaamxaMnV4cGVTelptbGJwaHBxcGRrbDV4c21jdWluSnBvYUd4cm1IS1dtV3FVblp1VW9KakhuYkdiYm1Wb25XZVlacGxubXFxYlptcHViRzZSWjVQSGFOVnNtcGlwd3AlMkJaZEc0JTNE
http://www.klaipeda.lt/get_file.php?file=bUhoc2IyeG54S0tWMFdiTGFhdklvWlRablp0b1ltcXV5NnlTcldhaWxxWEhwSmFwbVdlWHBHdlBsc2Rvb01taGs4bVpuWjJVYVdiTW9zUmxsSjNMbFppYmFKNW9wSktlYWRaamxaMnV4cGVTelptbGJwaHBxcGRrbDV4c21jdWluSnBvYUd4cm1IS1dtV3FVblp1VW9KakhuYkdiYm1Wb25XZVlacGxubXFxYlptcHViRzZSWjVQSGFOVnNtcGlwd3AlMkJaZEc0JTNE
http://www.klaipeda.lt/get_file.php?file=bUhoc2IyeG54S0tWMFdiTGFhdklvWlRablp0b1ltcXV5NnlTcldhaWxxWEhwSmFwbVdlWHBHdlBsc2Rvb01taGs4bVpuWjJVYVdiTW9zUmxsSjNMbFppYmFKNW9wSktlYWRaamxaMnV4cGVTelptbGJwaHBxcGRrbDV4c21jdWluSnBvYUd4cm1IS1dtV3FVblp1VW9KakhuYkdiYm1Wb25XZVlacGxubXFxYlptcHViRzZSWjVQSGFOVnNtcGlwd3AlMkJaZEc0JTNE
http://edemokratija.kaunas.lt/PublicDocuments.Web/Public/View?id=07016de3-4021-4f6f-b91a-565acd39b392
http://edemokratija.kaunas.lt/PublicDocuments.Web/Public/View?id=07016de3-4021-4f6f-b91a-565acd39b392
http://edemokratija.kaunas.lt/PublicDocuments.Web/Public/View?id=07016de3-4021-4f6f-b91a-565acd39b392
http://edemokratija.kaunas.lt/PublicDocuments.Web/Public/View?id=07016de3-4021-4f6f-b91a-565acd39b392
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6. PRAŠYMO FORMOS STRUKTŪRA IR REIKALAVIMAI 
 

 

Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

Bendrieji laukai 

- Prašymo pateikimo data Užpildoma automatiškai Automatinis 

(metai, mėnuo, diena) 

Privalomas  Data nurodoma pagal 
prašymo patvirtinimo datą.  

- Kelio ženklo P 
(rezervuota), 
kurio galiojimo 
zonoje norima 
gauti specialų 
leidimą (-us), 
adresas 

Vietovė Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas 

 

Turi būti siūlomos reikšmės iš adresų 
registro. 

Privalomas   

Gatvė Nurodo pareiškėjas Privalomas   

Namas Nurodo pareiškėjas Privalomas   

- Pasirinkite paslaugą: 
1. Specialiojo leidimo 

išdavimas 
2. Specialiojo leidimo galiojimo 

panaikinimas 
3. Specialiojo leidimo 

dublikato išdavimas 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama iš reikšmių sąrašo 

 

Privalomas  Turi būti galimybė pasirinkti 
vieną reikšmę, išskyrus 
atvejį, kai pareiškėjas  vienu 
metu nori pasirinkti 
reikšmes „Specialiojo 
leidimo išdavimas“ ir 
„Specialiojo leidimo 
galiojimo panaikinimas“. 

- Prašymą teikia: 

• Fizinis asmuo už save 

• Juridinio asmens vadovas 

• Juridinio asmens kodas 

• Įgaliotas asmuo atstovauti 
fiziniam asmeniui: 

• Fizinio asmens (paslaugos 
gavėjo) kodas 

• Įgaliotas asmuo atstovauti 
juridiniam asmeniui: 

• Juridinio asmens (paslaugos 
gavėjo) kodas 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš pateikto reikšmių 
sąrašo 

 

Privalomas Rodomas, jei prašymą 
pildo fizinis asmuo 

Galima pasirinkti vieną 
reikšmę 

Pareiškėjo (fizinio asmens) 
duomenys 

Taisyklė duomenų grupei: 

Matomi, kai prašymą pildo: 

• Fizinis asmuo už save 
 

Asmens kodas Užpildoma duomenimis, 
gautais prisijungimo metu 

Automatinis Privalomas Nerodomas, jei 
prašymas pildomas  

• Įgaliotas asmuo 
atstovauti fiziniam 
asmeniui 

• Įgaliotas asmuo 
atstovauti juridiniam 
asmeniui 

 

Vardas Gaunama iš GR Automatinis Privalomas   

Pavardė Gaunama iš GR Automatinis Privalomas   

Gyvenamoji vieta Gaunama iš GR Automatinis 

 
 
 

Privalomas Nerodomas, jei 
prašymas pildomas  

• Įgaliotas asmuo 
atstovauti fiziniam 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

 asmeniui 

• Įgaliotas asmuo 
atstovauti juridiniam 
asmeniui 

El. pašto adresas Užpildoma duomenimis iš 
naudotojo VIISP paskyros 

Automatinis Privalomas Galima koreguoti  

Telefono nr. Užpildoma duomenimis iš 
naudotojo VIISP paskyros 

Automatinis Privalomas Galima koreguoti  

Pareiškėjo (juridinio asmens) 
duomenys 

Taisyklė duomenų grupei: 

Matomi, kai prašymą pildo: 

• Juridinis asmuo 

Juridinio asmens kodas Užpildoma duomenimis, 
gautais prisijungimo metu 

Automatinis Privalomas   

Pavadinimas Gaunama iš JAR Automatinis Privalomas   

Buveinė (adresas) Gaunama iš JAR Automatinis Privalomas   

El. pašto adresas Užpildoma duomenimis iš 
naudotojo VIISP paskyros 

Automatinis Privalomas Galima koreguoti  

Telefono nr. Užpildoma duomenimis iš 
naudotojo VIISP paskyros 

Automatinis Privalomas Galima koreguoti  

Paslaugos gavėjo (fizinio 
asmens) duomenys 

 

Taisyklė duomenų grupei: 

Matomi, kai prašymą pildo: 

• Įgaliotas asmuo atstovauti 
fiziniam asmeniui 

Asmens kodas Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

Vardas Nurodo pareiškėjas  / 
Gaunama iš GR 

Rankinis įvedimas / Automatinis Privalomas  Pastaba. Jei pareiškėjas 
yra įgaliotas paslaugos 
gavėjo naudojant VIISP 
įgaliojimų komponentę

2
, šie 

laukai turi būti automatiškai 
užpildomi iš GR gautais 
duomenis. 

Pavardė Nurodo pareiškėjas / 
Gaunama iš GR 

Privalomas  

Gyvenamoji vieta Gaunama iš GR Automatinis Privalomas  

Paslaugos gavėjo (juridinio 
asmens) duomenys 

 

Taisyklė duomenų grupei: 

Matomi, kai prašymą pildo: 

• Juridinio asmens vadovas 

• Asmuo, įgaliotas juridinio 
asmens 

Juridinio asmens kodas Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

Pavadinimas Gaunama iš JAR Automatinis Privalomas   

Buveinė (adresas) Gaunama iš JAR Automatinis Privalomas   

Paslaugą apmokančio asmens 
duomenys 

 

Taisyklė: Rodoma tik tais 
atvejais, kuomet 
savivaldybėje, kuriai yra 
teikiamas prašymas, leidimo 
išdavimo paslauga (26.1) yra 
mokama 

Požymis, ar už paslaugą mokės 
kitas asmuo 

Nurodo pareiškėjas Galimybė pažymėti požymį Neprivalomas   

Mokėtojo tipas: 

► Fizinis asmuo 
► Juridinis asmuo 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš pateikto reikšmių 
sąrašo 

Privalomas Rodoma tik tais atvejais, 
kuomet pažymėta, kad 
paslaugą apmokės kitas 
asmuo 

 

Mokėtojo (fizinio asmens) kodas Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas Rodoma tik tais atvejais, 
kai pasirinktas mokėtojo 
tipas “fizinis asmuo” 

 

                                                   
2 Numatoma, kad  VIISP įgaliojimų komponentė bus realizuota projekto „Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo (sąveikumo) sistemos saugos ir funkcionalumų plėtra“ apimtyje iki 2014 m. pabaigos. 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

Mokėtojo (juridinio asmens) kodas Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas Rodoma tik tais atvejais, 
kai pasirinktas mokėtojo 
tipas “juridinis asmuo” 

 

Mokėtojo (juridinio asmens) 
pavadinimas 

Gaunama iš JAR Automatiškai  Privalomas  

Mokėtojo el. pašto adresas Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

Specifiniai laukai (26.1 Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas; 26.3 Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje dublikato išdavimas)  

 

 Sutarties numeris Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas Laukas nerodomas, jei 
prašymas teikiamas 
Klaipėdos m. sav. 
administracijai. 

Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite sutarties dėl 
stovėjimo vietų kelio ženklo 
P (rezervuota) galiojimo 
zonoje rezervavimo, kurios 
pagrindu prašote išduoti 
leidimą ar leidimus stovėti, 
numerį.“ 

- Dublikato (-ų) išdavimo priežastis  Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas Rodomas, jei lauke 
„Pasirinkite paslaugą:“ 
pasirinkta reikšmė 
„Specialiojo leidimo 
dublikato išdavimas“ 

Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite priežastį, dėl 
kurios prašote išduoti 
specialiojo leidimo dublikatą 
(-us).“ 

- Leidimą (-us) norite gauti: 

► Konkrečiai transporto 
priemonei 

► Svečiui / ne konkrečiai 
transporto priemonei 

 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš pateikto reikšmių 
sąrašo 

Privalomas  Galima pasirinkti daugiau 
nei vieną reikšmę 

Leidimo konkrečiai transporto 
priemonei duomenys 

Taisyklė duomenų laukų 
grupei: 

Turi būti galimybė šią 
duomenų laukų grupę pildyti 
daugiau, nei vieną kartą 
(keliems leidimams 
konkrečioms transporto 
priemonėms gauti). 

 

Transporto priemonės valstybinis 
numeris 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas Rodomas, jei lauke 
„Leidimą (-us) norite 
gauti“ pasirinkta reikšmė 
„Konkrečiai transporto 
priemonei“  

Turi būti galimybė įvesti ne 
tik Lietuvoje registruotų 
transporto priemonių 
valstybinius numerius. 

Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite transporto 
priemonės, kuriai prašote 
išduoti leidimą, valstybinį 
numerį.“ 

Ar leidimo prašoma Lietuvoje 
registruotai transporto priemonei? 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė „taip“ / „ne“ Privalomas Rodomas, jei lauke 
„Leidimą (-us) norite 
gauti“ pasirinkta reikšmė 
„Konkrečiai transporto 
priemonei“ 

 

Transporto priemonės registravimo 
liudijimas 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Privalomas Rodomas, jei lauke „Ar 
leidimo prašoma 
Lietuvoje registruotai 
transporto priemonei?“ 
pasirinkta reikšmė „Ne“ 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

Leidimo svečiui / ne konkrečiai 
transporto priemonei 

Nurodykite, kiek leidimų svečiui / 
ne konkrečiai transporto priemonei 
pageidaujate 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas Rodomas, jei lauke 
„Leidimą (-us) norite 
gauti“ pasirinkta reikšmė 
„Svečiui / ne konkrečiai 
transporto priemonei“ 

 

- Veiklos specifikos aprašymas Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Privalomas Rodomas, jei išpildomos 
šios sąlygos: 

► pareiškėjas arba 
paslaugos 
gavėjas yra 
juridinis asmuo. 

► Lauke „Leidimą 
(-us) norite 
gauti:“ pasirinkta 
reikšmė „Svečiui 
/ ne konkrečiai 
transporto 
priemonei“ 

Kontekstinė pagalba: 

„Prisekite veiklos specifikos, 
dėl kurios 531 kelio ženklo 
galiojimo zonoje bus 
statomos skirtingos 
transporto priemonės, 
aprašymą.“ 

- Leidimą atsiimsiu: 

► Atvykus į savivaldybę 
► Paštu 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama iš reikšmių sąrašo. 

 

Privalomas  Galima pasirinkti vieną 
reikšmę 

Specifiniai laukai (26.2 Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje galiojimo panaikinimas) 

Taisyklė duomenų laukų grupei:  

prie šios duomenų laukų grupės turi būti pateikta kontekstinė pagalba, kurioje nurodyta, kad leidimo galiojimas bus panaikintas tik institucijai fiziškai atgavus leidimą, kurio galiojimą prašoma panaikinti. Jei prašymas teikiamas dėl turimo 
leidimo galiojimo panaikinimo ir naujo leidimo išdavimo (lauke „Pasirinkite paslaugą:“ pasirinktos reikšmės „Specialiojo leidimo išdavimas“ ir „Specialiojo leidimo galiojimo panaikinimas“), taip pat turi būti pateikiama kontekstinė pagalba, 
kurioje nurodyta, kad naujas leidimas bus išduotas tik institucijai fiziškai atgavus leidimą, kurio galiojimą prašoma panaikinti. Kontekstinės pagalbos tekstus su savivaldybių institucijomis turi suderinti Diegėjas Diegimo projekto metu. 

Leidimo kurio galiojimą 
prašoma naikinti, duomenys 

 

Taisyklė duomenų grupei: 

Turi būti galimybė šią 
duomenų laukų grupę pildyti 
daugiau, nei vieną kartą (kelių 
leidimų galiojimui panaikinti). 

Leidimo numeris Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas  Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite leidimo, kurio 
galiojimą prašote panaikinti, 
numerį.“ 

Leidimų grąžinimo būdas Leidimą (-us) grąžinsite: 
► Atvykus asmeniškai 
► Paštu 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama iš reikšmių sąrašo. 

 

Privalomas 
 

Galima pasirinkti vieną 
reikšmę 

Papildomi duomenų laukai 

- Ar lauke „Gyvenamosios vietos 
adresas“ pateiktas adresas 
sutampa su korespondencijos 
adresu? 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė „taip / ne“ Privalomas Rodomas, jei : 

► lauke „Specialųjį 
leidimą atsiimsite“ 
pasirinkta reikšmė 
„Registruotu paštu“ 

► paslaugos gavėjas 
yra FA 

 

- Ar lauke „Buveinės adresas“ 
pateiktas buveinės adresas 
sutampa su korespondencijos 
adresu? 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė „taip / ne“ Privalomas Rodomas, jei: 

► lauke „Specialųjį 
leidimą atsiimsite“ 
pasirinkta reikšmė 
„Registruotu paštu“ 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

► paslaugos gavėjas 
yra JA 

- Korespondencijos 
adresas 

Vietovė Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas 

 

Turi būti siūlomos reikšmės iš adresų 
registro. 

Privalomas Rodomas, jei lauke „Ar 
lauke „Gyvenamosios 
vietos adresas“ 
pateiktas adresas 
sutampa su 
korespondencijos 
adresu?“ ARBA lauke 
„Ar lauke „Buveinės 
adresas“ pateiktas 
buveinės adresas 
sutampa su 
korespondencijos 
adresu?“  pasirinkta 
reikšmė „Taip“ 

 

Gatvė Nurodo pareiškėjas Neprivalomas  

Namas Nurodo pareiškėjas Neprivalomas  

Butas Nurodo pareiškėjas Neprivalomas  

Pašto kodas Nurodo pareiškėjas Privalomas  

 Papildoma informacija Nurodo pareiškėjas Prisegami dokumentai Neprivalomas Rodomas, jei lauke 
„Pasirinkite paslaugą:“ 
pasirinkta reikšmė 
„Specialiojo leidimo 
išdavimas“ 

Kontekstinė pagalba, 
rodoma, jei prašymas 
teikiamas Klaipėdos m. sav. 
administracijai: 

„Klaipėdos miesto 
savivaldybėje specialieji 
leidimai automobiliams yra 
išduodami leidimo 
automobiliams statyti 
konkrečioje stovėjimo vietoje 
pagrindu.  

Leidimas automobiliams 
statyti konkrečioje stovėjimo 
vietoje – leidimas, 
išduodamas automobilių 
valdytojams ar naudotojams, 
pageidaujantiems naudotis 
raudonosios, geltonosios, 
baltosios ar žaliosios zonos 
konkrečia mokama vieta 
automobiliams statyti,  
kuriose transporto 
priemonėms leidžiama stovėti 
tik su specialiais leidimais. 

Šiame lauke galite prisegti 
prašymą bei reikalingus 
dokumentus dėl leidimo 
automobiliams statyti 
konkrečioje stovėjimo vietoje 
išdavimo. Paslaugos 
aprašymą, mokėjimo už 
paslaugos suteikimą 
rekvizitus ir prašymo formą 
pildymui galite rasti šiuo 
adresu: 
http://www.klaipeda.lt/lit/32-
Leidimo-automobiliams-
statyti-konkrecioje-stovejimo-
vietoje-isdavimas/4/115“ 

Kontekstinė pagalba, 
rodoma, jei prašymas 

http://www.klaipeda.lt/lit/32-Leidimo-automobiliams-statyti-konkrecioje-stovejimo-vietoje-isdavimas/4/115
http://www.klaipeda.lt/lit/32-Leidimo-automobiliams-statyti-konkrecioje-stovejimo-vietoje-isdavimas/4/115
http://www.klaipeda.lt/lit/32-Leidimo-automobiliams-statyti-konkrecioje-stovejimo-vietoje-isdavimas/4/115
http://www.klaipeda.lt/lit/32-Leidimo-automobiliams-statyti-konkrecioje-stovejimo-vietoje-isdavimas/4/115
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / Pastabos 

teikiamas ne Klaipėdos m. 
sav. administracijai: 

„Jei turite, šiame lauke galite 
prisegti papildomus su 
prašymu susijusius 
dokumentus.“ 

- Įgaliojimas teikti prašymą Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas (skanuota arba 
fotografuota įgaliojimo kopija) 

Privalomas Rodomas, jei prašymą 
teikia  

► Įgaliotas asmuo 
atstovauti fiziniam 
asmeniui; Asmuo, 
įgaliotas juridinio 
asmens (kurio 
vadovas nėra). 
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7. TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO BŪSENOS 
 

Nr. 
Paslaugos teikimo 
būsena 

Tarpinės paslaugos teikimo būsenos sąlyga 
Sprendimas, ar perduoti pareiškėjui

3
 

1.  Užregistruota Prašymas užregistruotas SI DVS  Patvirtinta 

2.  Nagrinėjama: 

 [Specialisto (-ės) 
vardas, pavardė] 

 [Pareigos] 

 [Skyrius] 

Prašymas priskirtas SI specialistui (-ei) Patvirtinta 

 
 

                                                   
3 Sprendimą dėl nustatytos galimos tarpinės paslaugos teikimo būsenos naudojimo priima pilotinių savivaldybių institucijų specialistai. 
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8. PASIŪLYMAI PASLAUGOS PROCESO PATOBULINIMUI IR PRIIMTI PAGRINDINIAI SPRENDIMAI 
 

 

Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo 
data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

1.  2014.06.17 Siūlome savivaldybę, kuriai turi būti perduotas prašymas, nustatyti pagal 
pareiškėjo pateikiamą kelio ženklo 531 “Rezervuota” adresą. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.09.03 skambučio metu 
Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.09.02 skambučio metu 
Ignalinos r.: Paslauga neteikiama 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.09.03 skambučio metu 

2.  2014.06.17 Neleisti pateikti prašymo, jei pareiškėjo teisinis statusas yra 
„bankrutuojantis“, „bankrutavęs“ ar „likviduojamas“. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.09.03 skambučio metu 
Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.09.02 skambučio metu 
Ignalinos r.: 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.09.03 skambučio metu 

3.  2014.06.17 Praėjus SI specialisto prašymo patikslinimui skirtam terminui, prašymas 
grąžinamas specialistui pakartotiniam svarstymui.  

Kauno m.: Patvirtinta 2014.09.03 skambučio metu 
Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.09.02 skambučio metu 
Ignalinos r.: Paslauga neteikiama 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.09.03 skambučio metu 

4.  2014.06.17 Tuo atveju, kai už paslaugaus suteikimą konkrečioje savivaldybėje yra 
renkama rinkliava, mokėjimo užduotis pareiškėjui sukuriama automatiškai, 
pateikus prašymą. Tačiau tikėtina, kad pareiškėjas pagal automatiškai 
sukurtą užduotį sumokės neteisingą sumą už leidimo (-ų) išdavimą. Tokiu 
atveju SI specialistas, patikrinęs sumokėtą sumą, turės galimybę pareiškėjui 
sukurti naują sprendimo priėmimo užduotį, nurodant terminą šios užduoties 
atlikimui. Praėjus SI specialisto apmokėjimo už paslaugą skirtam terminui, 
prašymas grąžinamas specialistui pakartotiniam svarstymui.  

Kauno m.: Patvirtinta 2014.09.03 skambučio metu 
Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.09.02 skambučio metu 
Ignalinos r.: Paslauga neteikiama 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.09.03 skambučio metu 

5.  2014.06.17 Siūlome neišduoti popierinių leidimų stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) 
galiojimo zonoje konkrečioms transporto priemonėms, o suteiktų leidimų 
apskaitą vykdyti elektroninėmis priemonėmis. Pavyzdžiui, automobilių 
parkavimo kontrolę atliekantys asmenys išmanių telefonų pagalba internetu 
prieinamoje duomenų bazėje galėtų patikrinti, ar konkrečiai transporto 
priemonei išduotas leidimas. 
Neišduodant popierinių leidimų konkrečioms transporto priemonėms, būtų 
sutaupomas laikas ir lėšos leidimų gaminimui, užsakovui nereikėtų atvykti 
pagamintų leidimų atsiimti , taip pat būtų užkertamas kelias leidimų 
klastojimui.  

Kauno m.: Patvirtinta 2014.09.03 skambučio metu 
Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.09.02 skambučio metu 
Ignalinos r.: Paslauga neteikiama 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.09.03 skambučio metu 
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Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo 
data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

 
Pastaba. Skirtingose savivaldybėse leidimus išduoda ir jų kontrolę atlieka 
skirtingos institucijos. Tam tikrose savivaldybėse leidimus išduoda ir jų 
kontrolę atlieka įgaliotos viešosios įstaigos (pvz., Kauno m.) ar savivaldybės 
įmonės (pvz., Vilniaus m.), kitose pačios savivaldybių administracijos (pvz., 
Klaipėdoje m., Širvintų raj., Alytaus m.). 

6.  2014.06.17 Siūlome atsisakyti reikalavimo prie prašymo leidimui stovėti kelio ženklo „P“ 
(rezervuota) galiojimo zonoje išduoti  pridėti transporto priemonės, kuriai 
prašoma leidimo, registracijos liudijimą. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.09.03 skambučio metu 
Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.09.02 skambučio metu 
Ignalinos r.: Paslauga neteikiama 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.09.03 skambučio metu 

7.  2014.06.17 Jei bus išduodami popieriniai leidimai, tokius leidimus siūlome išduoti (ar 
grąžinti) tiek atvykus į savivaldybę ar įstaigą, išduodančią leidimą, tiek paštu. 
Pageidaujamas leidimo išdavimo (ar grąžinimo) būdas būtų nurodomas 
pareiškėjo prašymo formoje. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.09.03 skambučio metu 
Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.09.02 skambučio metu 
Ignalinos r.: Paslauga neteikiama 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.09.03 skambučio metu 

8.  2014.08.11 Atlikus paslaugos S.26 teikimo tvarkos kitose, nei pilotinėse, savivaldybėse, 
analizę, nustatyta, kad, nors paslauga yra nemokama pilotinėse 
savivaldybėse, už paslaugos suteikimą yra renkama rinkliava kitose 
savivaldybėse.  
Atlikus papildomą paslaugos teikimo analizę 5 nepilotinėse savivaldybėse 
remiantis viešai prieinama informacija, nustatyta, kad paslauga S.26.1 yra 
mokama Vilniaus ir Šiaulių savivaldybėse. 
Dėl šios priežasties į paslaugos teikimo proceso aprašymą įtrauktas 
apmokėjimas už paslaugą. 

 

9.  2014.08.22 Siūlomi paslaugos teikimo tvarkos pakeitimai: 
 
1. Analizuodami paslaugą „S.26. Leidimų stovėti kelio ženklo „P“ 

(rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas“ pilotinėse savivaldybėse 
(Kaune ir Klaipėdoje) nustatėme reikšmingus šios paslaugos teikimo 
skirtumus ir reikalingus tipizavimus paslaugą teikiant el. būdu.  
► Pagrindinis iššūkis paslaugos tipizavimui – „bendrojo“ leidimo dėl 

stovėjimo vietų rezervavimo išdavimas Klaipėdoje, aprašomas 
punktuose žemiau. 

► Papildomai pasidomėjome Vilniaus, Šiaulių ir Alytaus miestų 
savivaldybėse taikomomis stovėjimo vietų rezervavimo tvarkomis 
(tiek, kiek pateikta savivaldybių paslaugos ir tvarkos aprašuose). 
Rastus pagrindinius skirtumus ir panašumus pateikiame lentelėje 
žemiau. 

Klaipėdos m.: Transporto bei licencijavimo skyrių 
vedėjai mano, kad esamą tvarką nėra tikslinga 
keisti, kadangi: 

► Tvarkos keitimo procesas būtų sudėtingas ir 
ilgai užsitęstų. 

► Esama Klaipėdos miesto savivaldybės tvarka 
yra pakankamai paprasta ir gerai veikia. 

► Neaiški organizacinė struktūra (šiuo metu 
leidimą statyti kelio ženklą „Rezervuota“ 
išduoda transporto skyrius, leidimus transporto 
priemonėms stovėti kelio ženklo galiojimo 
zonoje išduoda licencijavimo skyrius, už 
rinkliavų rinkimą atsakingas finansų 
departamentas): 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 
Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

39 psl. iš 40 

S.26. Leidimų stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas.  

 

Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo 
data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

 
2. Esminis skirtumas Kauno ir  Klaipėdos savivaldybėse - dėl stovėjimo 

vietų rezervavimo: 
► Kaune yra sudaroma sutartis su savivaldybės įgaliota  VšĮ ir pagal 

šią sutartį mokama mėnesinė rinkliava. 
► Klaipėdoje išduodamas „bendras leidimas“ (leidimas 

automobiliams statyti konkrečioje stovėjimo vietoje) tam tikram vietų 
skaičiui tokiam terminui, už kiek mėnesių yra sumokėta.  

 
3. Kaune pasirašytos sutarties, o Klaipėdoje išduoto „bendrojo“ leidimo 

pagrindu išduodami specialieji leidimai stovėti konkrečioms transporto 
priemonėms. 

 
4. El. paslaugą projektuojant pagal Kauno pavyzdį, el. būdu būtų galima 

teikti pašymus tik dėl specialiųjų leidimų konkrečioms transporto 
priemonėms išdavimo (sutartis būtų sudaroma atskirai, ne el. erdvėje). 
Tačiau, tokiu atveju, tikėtina, kad el. paslauga  būtų nesinaudojama 
Klaipėdoje, kur sutartis nėra sudaroma, tačiau yra išduodamas 
„bendrasis“ leidimas (mėnesiui ar ilgiau), kurį pratęsiant reikalinga 
pakeisti ir visus šio leidimo pagrindu išduotus specialiuosius leidimus.  

 
5. Nustatėme, kad Vilniaus, Panevėžio ir Šiaulių savivaldybėse  galioja 

panaši tvarka, kaip ir Kaune (sudaroma sutartis, kurios pagrindu 
išduodami specialieji leidimai). 

  
Kadangi didžiųjų Lietuvos miestų praktika yra su rezervuotų stovėjimo vietų 
užsakovu sudaryti sutartis, kaip tai daroma Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose, 
mūsų siūlymas – pagal  šią praktiką suvienodinti leidimų išdavimo tvarką 
Klaipėdoje. Pagal šią tvarką: 

► Paslaugos gavėjams už rezervuotą stovėjimo vietą būtų sudaryta 
galimybė mokėti sutartiniu principu (pvz., mokėti kas mėnesį), o 
specialiuosius leidimus išsiimti ilgesniam periodui (pvz., metams). 

► Būtų sumažinta administracine našta savivaldybės administracijai, 
kadangi kaskart atliekant mokėjimą už stovėjimo vietą nebūtų 
reikalinga išduoti naujų specialiųjų leidimų stovėti konkrečioje vietoje. 

 
Nepakeitus paslaugos teikimo proceso Klaipėdos m. savivaldybėje 
tikėtina, kad el. paslauga, sukurta remiantis didžiųjų Lietuvos miestų tvarka 

► Neaišku, kas, pakeitus tvarką, būtų 
atsakingi už sutarčių su paslaugų 
gavėjais sudarymą ir palaikymą (tame 
turėtų dalyvauti savivaldybės teisininkai), 

► Neaišku, kas būtų atsakingas už 
užmokesčio už stovėjimo vietų 
rezervavimo surinkimą ir administravimą 
pagal sutartinius principus (rinkliavų 
rinkimas nėra licencijavimo skyriaus 
atsakomybė). 

► Paslaugos apimtys nėra didelės 
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(suteikiant galimybę el. būdu užsakyti tik specialiuosius leidmus), būtų 
nesinaudojama Klaipėdoje, kadangi „bendrasis“ leidimas ir specialieji 
leidimai yra susieti tarpusavyje - pratęsiant „bendrąjį“ leidimą savivaldybėje 
(leidimas gali būti pratęsinėjamas ir kas mėnesį), užsakovas iš naujo (tuo 
pačiu prašymu) išsiimtų ir visus jam reikalingus specialiuosius leidimus ne 
elektroniniu būdu. 
 
 
Paslaugos analizės metu vykdomas projekto vykdytojų svarstymas, ar teikti 
pasiūlymą keisti paslaugos teikimo tvarką Klaipėdos m. savivaldybėje, ar 
palikti esamą tvarką. 
 
Galutinis sprendimas: 
 
Teikiant paslaugą Klaipėdos m. sav., pareiškėjui prie papildomos 
informacijos lauko bus pateikiama informacija apie „bendrojo“ leidimo stovėti 
konkrečioje vietoje išdavimo tvarką. Pareiškėjas prie  šio lauko galės prisegti 
prašymą išduoti „bendrąjį“ leidimą, bei kitus bendrojo leidimo išdavimui 
reikalingus dokumentus.  
Pažymėtina, kad „bendrojo“ leidimo išdavimo paslauga Klaipėdoje yra 
mokama, tačiau specialiojo leidimo – nemokama. Mokėjimo už „bendrojo“ 
leidimo išdavimą procedūras Klaipėdos savivaldybė tokiu atveju turėtų 
išspęsti kitomis, ne VIISP, priemonėmis (pvz., tiesioginiu pavedimu į banko 
sąskaitą). Taip pat reikėtų prisegti patį prašymą dėl bendrojo leidimo 
išdavimo, kadangi VIISP priemonėmis nebūtų kuriami specifiniai prašymo 
formos laukai Klaipėdai. 

 


