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1. PASLAUGOS APIMTIS 
 
S.42. „Charakteristikų dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas“ paslauga teikiama (paslaugą gali inicijuoti): 

1. Fiziniams Lietuvos asmenims. 
 
Paslaugos rezultatas yra: 

► Savivaldybės seniūnijos išduodama asmens charakteristika, reikalinga norint gauti leidimą laikyti 
ginklą; 

► Pranešimas apie atsisakymą išduoti asmens charakteristiką, reikalingą norint gauti leidimą laikyti 
ginklą. 
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2. PROCESO SCHEMOS IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI 

2.1. S.42. „Charakteristikų dėl leidimo laikyti ginklą išdavimo“ procesas 

 
   1 pav. S.42. „Charakteristikų dėl leidimo laikyti ginklą išdavimo“ proceso schema  
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1 lentelė. Proceso S.42. „Charakteristikų dėl leidimo laikyti ginklą išdavimo“ 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 „Charakteristikų dėl leidimo laikyti ginklą 
išdavimas“. 

2 - Prašymo 
pildymas 

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

► Nustatoma savivaldybė ir seniūnija; 
► 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 – Automatiniai 
tikrinimai 

S_REIK_5 Šiame sub-procese automatiškai gaunami duomenys, ar pareiškėjas dirba samdomą darbą iš VSDFVIS. Kartu su požymiu 
grąžinama informacija apie pareiškėjo darbo pobūdį. 

Sub-procese nevykdomi rankiniai pareiškėjo žingsniai. 

5 – Sprendimo 
priėmimas 

S_REIK_6 Šiame sub-procese savivaldybėje priimamas sprendimas.  

S_REIK_7 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“. 

6 – Koks 
sprendimas 
priimtas? 

S_REIK_8 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“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Prašymo tikslinimas“ (paslaugos būsena – 

„laukiama“). 

7 – Prašymo 
tikslinimas 

S_REIK_9 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. 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

8 – Pasibaigia 
laikas 

S_REIK_10 Prašymui tikslinimui pareiškėjas turi nustatytą dienų skaičių, skaičiuojant nuo sprendimo „Reikalingas patikslinimas“ 
priėmimo. Per nustatytą dienų skaičių prašymo nepatikslinus, prašymas bus automatiškai atmestas. Šis nustatymas yra 
konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas visoms savivaldybėms, tačiau konkretaus sprendimo patikslinti metu SI 
specialistas gali nustatytą terminą pakeisti. 

9 – :BP.06 
Institucijos 
informavimas 
dėl automatinio 
prašymo 
atmetimo 

S_REIK_11 Šiame procese VIISP perduoda informaciją į SI DVS apie atmestą prašymą ir tikslią atmetimo priežastį - pasibaigė prašymo 
patikslinimui nustatytas laikas. Perduodamame pranešime turi būti pateikiama, koks terminas buvo nurodytas pareiškėjui. 

10 - Informuoti 
paslaugos 
gavėją apie 
paslaugos 
teikimo būseną: 
Atmesta 

S_REIK_12 Šiame procese VIISP informuoja pareiškėją apie atmestą prašymą ir tikslią atmetimo priežastį - pasibaigė prašymo 
patikslinimui nustatytas laikas.  
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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 – Išskyrimo 
žingsnis 

S_REIK_13 Tuo pat metu (paraleliai) siunčiamos duomenų užklausos į GR ir VSDFVIS. 

2.5 - Užklausti  

duomenų GR 

S_REIK_14 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.6 - Gauti 
duomenis  

iš GR 

S_REIK_15 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

S_REIK_16 Pagal iš GR gautą informaciją apie fizinio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (adresą), turi būti automatiškai 
nustatoma savivaldybė ir seniūnija, kuriai turės būti perduodamas prašymas. Jei seniūnija automatiškai nenustatoma, o 
savivaldybė yra Vilniaus m., Kauno m. arba Šiaulių m., pareiškėjas nurodo seniūnijos pavadinimą rankiniu būdu 
žingsnyje 2.10 „Pildyti ir patvirtinti prašymą“. Kitais atvejais, kai seniūnija automatiškai nenustatoma, prašymas 
siunčiamas savivaldybės administracijai (pareiškėjui seniūnijos nurodyti nereikalinga). 

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

2.7 – Ar 
pareiškėjas yra 
įtrauktas į 
nuolatinės 
gyvenamosios 
vietos neturinčių 
asmenų registrą? 

S_REIK_17 Tuo atveju, kai pagal iš GR gautus duomenis nustatoma, kad paslaugos gavėjo požymis „Ar pareiškėjas yra įtrauktas į 
nuolatinės gyvenamosios vietos neturinčių asmenų registrą?“ yra neigiamas, toliau turi būti vykdomas 2.8 žingsnis (sub-
proceso pabaiga). 

2.9 – Automatiškai 
užpildyti prašymo 
laukus 

S_REIK_18 Prašymas automatiškai užpildomas: 

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

► iš GR gautais duomenimis; 
► VIISP tvarkomais duomenimis. 

2.10– Pildyti ir 
patvirtinti prašymą 

S_REIK_19 Prašymo formos struktūra ir reikalavimai jai plačiau aprašomi skyriuje 4 „PRAŠYMO FORMOS STRUKTŪRA IR 
REIKALAVIMAI “. 

2.12 – :BP.01 
Elektroninis 

S_REIK_20 Tuomet, kai SI pasirenka, kad prašymas turi būti pasirašomas el. parašu, turi būti vykdomas bendrasis procesas „BP.01 
Elektroninis pasirašymas“. Šis nustatymas yra konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas visoms savivaldybėms 

http://www.epaslaugos.lt/
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

pasirašymas (pasirinkimas, ar prašymas turi būti pasirašytas el. parašu, yra vieningas visoms savivaldybėms). 

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

5.2 – Užklausti 
duomenų 
VSDFVIS 

S_REIK_21 Duomenų sąsaja su VSDFVIS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

5.3 – Gauti 
duomenis  

iš VSDFVIS 

S_REIK_22 Duomenų sąsaja su VSDFVIS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 
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2.4. Sprendimo priėmimo sub-procesas 

 
 
  

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

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

5.2 – Perduoti 
prašymą SI DVS 

S_REIK_23 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

5.3 – Laukimo 
žingsnis 

S_REIK_24 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. 

5.4 - Gauti 
informaciją apie 
įvykį, pagal kurį 
nustatoma tarpinė 
paslaugos teikimo 
būsena 

S_REIK_25 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

5.5 - Informuoti 
paslaugos gavėją 
apie tarpinę 
paslaugos teikimo 
būseną 

S_REIK_26 VIISP turi automatiškai informuoti pareiškėją, gavus informaciją apie įvykį, pagal kurį nustatoma tarpinė paslaugos 
teikimo būsena. Tarpinės paslaugos teikimo būsenos yra nurodytos 7 skyriuje „TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO 
BŪSENOS“. 

5.6 – Gauti 
sprendimą / 
pažymą iš SI DVS 

S_REIK_27 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

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

S_REIK_28 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); 

► Informuoja pareiškėją apie neigiamą sprendimą (atmestą prašymą); 
► Informuoja pareiškėją apie teigiamą sprendimą (parengtą charakteristiką). 

5.9 - :BP.05 
Perdavimas į E. 

S_REIK_29 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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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

pristatymo IS 
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2.5. Prašymo tikslinimo sub-procesas 

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

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

7.2 – Automatiškai 
užpildyti prašymo 
laukus 

- Pastaba: šiam žingsniui taikomi bendrieji funkciniai reikalavimai. 

 

7.3 – Patikslinti ir 
patvirtinti duomenis 

- 

7.5 - :BP.01 
Elektroninis 
pasirašymas 

- 
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3. INTEGRACINIAI TAŠKAI 

 

Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas 
Duomenų šaltinis (IS / 

registras) 
Duomenų sąrašas 

Pastabos 

1.  
2.5 – Užklausti duomenų GR Perduodama į GR 

► Pareiškėjo asmens kodas. 

 
 

2.  

2.6 – Gauti duomenis iš GR Gaunama iš GR 

► Pareiškėjo vardas; 
► Pareiškėjo pavardė; 
►  
► Pareiškėjo gyvenamoji vieta; 
► Pareiškėjo gimimo data. 

Tikrinimas, ar pareiškėjas yra įtrauktas 
į nuolatinės gyvenamosios vietos 
neturinčių asmenų registrą yra 
vykdomas naudojantis Gyventojų 
registro tarnybos prie Vidaus reikalų 
ministerijos teikiama žiniatinklio 
paslauga 
„GRTPersonDetailInformationservice“,. 
Jei asmuo yra įtrauktas į nuolatinės 
gyvenamosios vietos neturinčių 
asmenų registrą, šios žiniatinklio 
paslaugos rezultato laukelyje 
ats_adr_eil – adreso eilutė tekstu“ 
grąžina tik savivaldybės pavadinimą. 

3.  2.7 – Užklausti duomenų 
VSDFVIS 

Perduodama į VSDFVIS 
► Pareiškėjo asmens kodas. 

 

4.  

2.8 – Gauti duomenis iš 
VSDFVIS 

Gaunama iš VSDFVIS 

► Požymis, ar fizinis asmuo dirba; 
► Informacija apie fizinio asmens 

darbo pobūdį (samdomas darbas, 
veikla pagal individualios veiklos 
pažymą, veikla pagal verslo 
liudijimą). 

 

5.  

5.2 – Perduoti prašymą SI DVS Perduodama į SI DVS 

► Prašymo dokumentas; 
► Iš GR gauti duomenys; 
► Iš VSDFVIS gauti duomenys; 
► Prie prašymo pridėti dokumentai. 

 

6.  5.4 - Gauti informaciją apie 
įvykį, pagal kurį nustatoma 

Gaunama iš SI DVS ► Prašymo registracijos numeris.  
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas 
Duomenų šaltinis (IS / 

registras) 
Duomenų sąrašas 

Pastabos 

tarpinė paslaugos teikimo 
būsena „Užsakyta“ 

7.  5.4 - 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. 

8.  

5.6 – Gauti sprendimą iš 
institucijos 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; 

► Neigiamas sprendimas. Papildomai 
perduodamas raštas su prašymo 
atmetimo priežastimi. 

► Teigiamas sprendimas. Išduodama 
charakteristika. 
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4. DUOMENŲ PAKETAI 

 

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

1.  Gaunama iš VSDFVIS 

► Požymis, ar fizinis asmuo dirba; 
► Informacija apie fizinio asmens darbo pobūdį (samdomas 

darbas, veikla pagal individualios veiklos pažymą, veikla 
pagal verslo liudijimą). 
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5. TEISĖS AKTAI 

 

Nr. Teisės aktas Savivaldybė, kuriai taikoma 

1.  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 
73-3357; 2011,Nr.155-7354) 

Visos 

2.  Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, 
chematizuotos psichiatrinės apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 1998, 
Nr. 112-3118) 

Visos 
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6. PRAŠYMO FORMOS STRUKTŪRA IR REIKALAVIMAI  

 

Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

Bendrieji laukai 

- Prašymo pateikimo data Užpildoma 
automatiškai 

Automatinis 

(metai, mėnuo, 
diena) 

Privalomas  Data nurodoma 
pagal prašymo 
patvirtinimo datą 

- Savivaldybė Gaunama iš GR Automatinis Privalomas   

- Seniūnija 

 

Gaunama iš GR Automatinis Privalomas Rodomas, jei 
pagal iš GR 
gautus duomenis 
(FA adresą) yra 
nustatyta 
seniūnija. 

Kontekstinė 
pagalba:  

„Seniūnija, kurioje 
esate deklaravę 
savo gyvenamąją 
vietą.“ 

- Seniūnija 

 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama iš 
reikšmių sąrašo 

Privalomas Rodomas, jei 
pagal iš GR 
gautus duomenis 
(FA adresą) 
nustatyta Vilniaus 
miesto, Kauno 
miesto arba 
Šiaulių miesto 
savivaldybė 

Galima pasirinkti 
vieną reikšmę. 

Pateikiamos tik 
automatiškai 
nustatytoje 
savivaldybėje 
esančios 
seniūnijos

1
. 

Pareiškėjo Vardas Gaunama iš GR Automatinis Privalomas   

                                                   
1
 Ši taisyklė taikoma, atsižvelgiant į sprendimą nr. 6 (žr. 8 „PASIŪLYMAI PASLAUGOS PROCESO PATOBULINIMUI IR PRIIMTI PAGRINDINIAI 

SPRENDIMAI“) 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

duomenys 

 
Pavardė Gaunama iš GR Automatinis Privalomas   

El. pašto adresas Užpildoma 
duomenimis iš 
naudotojo VIISP 
paskyros 

Automatinis Privalomas Galima koreguoti  

Telefono nr. Užpildoma 
duomenimis iš 
naudotojo VIISP 
paskyros 

Automatinis Privalomas Galima koreguoti  

Papildomi 
duomenų 
laukai 

Charakteristiką atsiimsiu: 

• Atvykus į išduodančią 
instituciją 

• Registruotu paštu 

• Elektroniniu būdu 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama iš 
reikšmių sąrašo. 

 

Privalomas  Galima pasirinkti 
vieną reikšmę 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Prieš 
pasirinkdami 
įsitikinkite, kad 
gydymo įstaigą 
kuriai teiksite 
charakteristiką 
gali priimti 
elektroninę 
charakteristikos 
versiją.“ 

Korespondencijos 
adresas 

Vietovė Nurodo pareiškėjas Rankinis 
įvedimas 

 

Turi būti siūlomos 
reikšmės iš 

Privalomas Rodomas, jei 
lauke 
„Charakteristiką 
atsiimsite“ 
pasirinkta reikšmė 
„Registruotu 

 

Gatvė Nurodo pareiškėjas Neprivalomas  

Namas Nurodo pareiškėjas Neprivalomas  

Butas Nurodo pareiškėjas Neprivalomas  
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo 
būdas 

Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

Pašto 
kodas 

Nurodo pareiškėjas 
adresų registro. 

Privalomas 
paštu“ 

 

Papildoma informacija Nurodo pareiškėjas Rankinis 
įvedimas arba 
prisegamas 
dokumentas 

Neprivalomas  Kontekstinė 
pagalba:  

 „Įveskite 
papildomą 
informaciją 
susijusią su 
Charakteristikos 
išdavimu (pvz. 
Įstaiga / 
institucija, kuriai 
skirta 
charakteristika)“ 
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7. TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO BŪSENOS 

 

Nr. 
Paslaugos teikimo 
būsena 

Tarpinės paslaugos teikimo būsenos sąlyga 
Sprendimas, ar perduoti pareiškėjui

2
 

1.  Užregistruota Prašymas užregistruotas SI DVS Patvirtinta 

2.  Nagrinėjama: 

 [Specialisto (-ės) 
vardas, pavardė] 

 [Pareigos] 

 [Skyrius] 

Prašymas priskirtas specialistui (-ei) Patvirtinta 

 

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

 

Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo 
data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

1.  2014.02.13 Prašymas patikslinti turi nustatytą terminą, kuriam praėjus pareiškėjo 
pateiktas prašymas yra automatiškai atmetamas. Apie automatinį atmetimą 
informuojamas pareiškėjas ir SI specialistas. 

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

2.  2014.02.13 Prašymo nereikalinga pasirašyti el. parašu. Esant poreikiui, SI turės 
galimybę pakeisti konfigūruojamą parametrą ir nustatyti poreikį pasirašyti el. 
parašu. 

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

3.  2014.02.13 Buvo siūloma atsisakyti popierinės charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą 
išdavimas tačiau šis pasiūlymas buvo atmestas, kadangi gydymo institucija, 
kuriai teikiamas prašymas, gali nepriimti el. būdu išduotos charakteristikos. 
Pareiškėjui paliekama galimybė charakteristiką gauti tiek el. būdu, tiek 
popierinę jos versiją. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.20 el. paštu 
Klaipėdos m.: Savivaldybė paslaugos neteikia 
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.20 el. paštu 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.20 el. paštu 

4.  2014.02.26 Atsižvelgiant į tai, kad SI specialistai turi prieigą prie GR pagrindinių 
duomenų ir kad pareiškėjas turi pateikti asmens dokumentą, neįtraukiamas 
duomenų paketas, kurio metu iš GR gaunami pareiškėjo vardas ir pavardė. 

Patvirtinta su IVPK 2014.02.26 telefonu. 

5.  2014.02.26 Pareiškėjo duomenys šiuo metu VL projekte užpildomi iš VIISP naudotojo 
paskyros, tačiau svarstomas GR duomenų gavimas. Savivaldybių projekte 
siūlome fiksuoti naująjį svarstomą sprendimą. 

Patvirtinta su IVPK 2014.02.26 telefonu. 

6.  2014.03.06 Dėl seniūnijos, kuriai turi būti perduodamas prašymas, nustatymo: 

• Pagal iš GR gautą informaciją apie fizinio asmens deklaruotą 
gyvenamąją vietą (adresą), turi būti automatiškai nustatoma 
savivaldybė ir seniūnija, kuriai turės būti perduodamas prašymas.  

• Jei seniūnija automatiškai nenustatoma, o savivaldybė yra Vilniaus 
m., Kauno m. arba Šiaulių m., seniūniją, kuriai turi būti perduodamas 
prašymas, nurodo pareiškėjas. 

• Kitais atvejais, kai seniūnija, kuriai turi būti perduodamas prašymas, 
nėra automatiškai nustatoma pagal duomenis, gautus iš GR, 
prašymas siunčiamas savivaldybės, kurioje yra pareiškėjo 
gyvenamoji vieta, administracijai. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.20 el. paštu 
Klaipėdos m.: Savivaldybė paslaugos neteikia 
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.20 el. paštu 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.20 el. paštu 
LSA: Patvirtinta 2014.03.21 telefonu 
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Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo 
data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

7.  2014.03.06 Jei prašymo pildymo metu nustatoma, kad pareiškėjas yra įtrauktas į 
nuolatinės gyvenamosios vietos neturinčių asmenų registrą, prašymo 
pateikti neleidžiama. 
 
Papildymas: Atsižvelgiant į Gyventojų Registro tinklinės paslaugos 
apribojimus, pateikus asmens kodą grąžinamas ne požymis o tekstinė 
informacija susijusi su žmogaus įtraukimu į nuolatinės gyvenamosios vietos 
neturinčių asmenų registrą. Naudojant tekstinę informaciją nebus galima 
automatiškai neleisti pateikti prašymo, todėl informacija apie asmens 
įtraukimą į nuolatinės gyvenamosios vietos neturinčių asmenų registrą bus 
perduodama specialistui, kuris priims sprendimą priimti ar atmesti prašymą. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.03.06 susitikimo metu 
Klaipėdos m.: Savivaldybė paslaugos neteikia 
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.06 susitikimo metu 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.06 susitikimo metu 
LSA: Patvirtinta 2014.03.06 susitikimo metu 

8.  2014.03.06 Derinimas su IVPK 
 
Dėkui už pateiktą pavyzdį ir atsakymus. Norėdami finalizuoti šį klausimą 
norime paprašyti, kad padėtume iki galo išsiaiškinti ir pasitvirtinti su GRT 
klausimą dėl asmenų įtrauktų į nuolatinės gyvenamosios vietos neturinčių 
asmenų registrą. Klausimo esmė: 
-       Paslaugoje S.42. „Charakteristikų dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas“ 
būtina atskirti asmenis, kurie yra įtraukti į nuolatinės gyvenamosios vietos 
neturinčių asmenų registrą. 
-       Viešame portale www.epaslaugos.lt Informacijoje teikėjams prie 
Duomenų gavimo per išorinį komponentą paslaugos nurodyta tinklinė 
paslauga GRTDeclarationService. Šios paslaugos aprašyme įvardinta 
metodas „isRegisteredInHomelessRegister“, kuris turėtų patikrinti, ar asmuo 
yra įtrauktas į nuolatinės gyvenamosios vietos neturinčių asmenų registrą. 
Buvome informuoti, kad šios tinklinės paslaugos naudoti nėra galimybės. 
-       Buvome informuoti, kad galima naudoti tinklinę paslaugą 
GRTPersonDetailInformationservice, kuri  laukelyje „ats_adr_eil – adreso 
eilutė tekstu“ grąžina savivaldybės pavadinimą. Ar gerai suprantame, kad 
jei būtų grąžinamas tik savivaldybės pavadinimas, tai reikštų, kad 
asmuo yra įtrauktas į nuolatinės gyvenamosios vietos neturinčių 
asmenų registrą. 
-       Norime pasitvirtinti, kad GRT gali perduoti duomenis/požymį, kad 
asmuo yra įtrauktas į nuolatinės gyvenamosios vietos neturinčių asmenų 
registrą ir sutinka realizuoti (jei reikalinga) sąsają paslaugos diegimo metu? 
 
 

IVPK: Patvirtinta 2014.03.25 el. paštu 

http://www.epaslaugos.lt/
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Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo 
data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

Taip, patvirtinu, kad jei žmogus yra įtrauktas į nuolatinės gyvenamosios 
vietos neturinčių asmenų registrą GRTPersonDetailInformationservice  
laukelyje „ats_adr_eil – adreso eilutė tekstu“ grąžina savivaldybės 
pavadinimą. Taip pat patvirtinu, kad GRT duomenų gavėjamas teikia šią info 
per GRTPersonDetailInformationservice žiniatinklio paslaugą, ir tam, kad 
institucija galėtų šiuo servisu naudotis duomenų gavėjas turi sudaryti sutartį 
su GRT dėl duomenų teikimo, kurioje privalo būti nurodyta, kad duomenys 
bus teikiami per VIISP. 

 


