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1. PASLAUGŲ GRUPĖS APIMTIS 
 
S.17. „Leidimų kasinėti ir aptverti pratęsimas“ sudaro šios paslaugos:   

S.17.1 Leidimo kasinėti išdavimas; 
S.17.2 Leidimo pratęsimas; 
S.17.3 Leidimo galiojimo sustabdymas; 
S.17.4 Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas; 
S.17.5 Leidimo galiojimo panaikinimas; 
S.17.6 Pranešimas apie baigtus vykdyti darbus; 
S.17.7 Pranešimas apie avarinius darbus; 
S.17.8 Leidimo aptverti išdavimas (be leidimo kasinėti). 

 
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.17.1 Paslaugos rezultatas yra: 

► Išduotas leidimas kasinėti; 
► Pranešimas apie leidimo kasinėti neišdavimą. 

S.17.2 Paslaugos rezultatas yra: 
► Pratęstas leidimas. 
► Pranešimas apie leidimo kasinėti nepratęsimą. 

S.17.3 Paslaugos rezultatas yra: 
► Pranešimas apie sustabdytą leidimo kasinėti galiojimą; 
► Pranešimas apie atsisakymą sustabdyti leidimo kasinėti galiojimą. 

S.17.4 Paslaugos rezultatas yra: 
► Pranešimas apie Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimą; 
► Pranešimas apie neigiamą sprendimą dėl Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo. 

S.17.5 Paslaugos rezultatas yra: 
► Pranešimas apie Leidimo galiojimo panaikinimą; 
► Pranešimas apie neigiamą sprendimą dėl Leidimo galiojimo panaikinimo. 

S.17.6 Paslaugos rezultatas yra: 
► Teigiamas sprendimas dėl atliktų darbų priėmimo. 
► Neigiamas sprendimas dėl darbų priėmimo. 

S.17.7 Paslaugos rezultatas yra: 
► Pranešimas SI apie pradėtus vykdyti avarinius darbus. 

S.17.8 Paslaugos rezultatas yra: 
► Išduotas leidimas aptverti (be leidimo kasinėti); 
► Raštas apie leidimo aptverti neišdavimą. 
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Dokumente naudojamos sąvokos: 

 

Sąvoka Paaiškinimas 

Leidimas Leidimas kasinėti ir / ar aptverti. 

Su išduotu leidimu susijusios paslaugos Paslaugos, kurių objektas yra veiksmai, susiję su 
išduotu leidimu kasinėti ir / ar aptverti (pvz., išduoto 
leidimo galiojimo pratęsimas). 

Su pranešimu apie avarinius darbus susijusios 
paslaugos 

Paslaugos, kurių objektas yra veiksmai, susiję su 
pranešimu apie avarinius darbus (pvz., prašymas 
išduoti leidimą kasinėti). 
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2. PROCESO SCHEMOS IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI 

2.1. S.17. Leidimų kasinėti ir aptverti pratęsimas 
 

 

 
1 pav. S.17. Leidimų kasinėti ir aptverti pratęsimas.   



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

7 psl. iš 83 

S.17. Leidimų kasinėti ir aptverti pratęsimas 

 
1 lentelė. Proceso S.17. Leidimų kasinėti ir aptverti pratęsimas 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 leidimais kasinėti ir (ar) aptverti susijusios 
paslaugos“.  

2 – Prašymo 
pildymas 

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

► Pasirenkama 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). 

S_REIK_4 Diegėjas, vykdydamas detalią analizę, turi įvertinti reikalingus apribojimus failo dydžiui ir formatams, kai prie prašymo 
prisegami šie dokumentai: 

► „Su interesuotomis institucijomis suderintas statinio projektas: žemės darbų aprašas ir schema arba, jei statinio 
projektas nereikalingas, žemės darbų schema“.  

► „Suderintos apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schemos“ 
► „Aptvėrimo ar atitvėrimo schema su trumpu aprašymu, iš kokių medžiagų tvora bus įrengiama“ 

Savivaldybės specialistams pateikiami dokumentai yra didelės apimties (vaizdo dydis būna didesnis nei A3 formato, 
pateikiamas didelis puslapių skaičius). 

3 – Pasibaigia 
paslaugos 
laikas 

S_REIK_5 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_6 Neleidžiama tęsti prašymo pildymo nustačius, kad paslaugos gavėjo juridinio asmens teisinis statusas yra likviduojamas, 
bankrutuojantis arba bankrutavęs. 

5 – Pabaigti 
paslaugą 
(procesas 
nutrauktas) 

S_REIK_7 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“). 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

8 psl. iš 83 

S.17. Leidimų kasinėti ir aptverti pratęsimas 

 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

6 - Ar 
reikalingas 
automatinis 
tikrinimas? 

S_REIK_8 Jei paslaugai yra reikalingi automatiniai tikrinimai su IS „Infostatyba“, procesas tęsiamas žingsniu 7 „Automatinis 
tikrinimas“. Paslaugos, kurioms reikalingi automatiniai tikrinimai, yra: 

S.17.1 Leidimo kasinėti išdavimas. 
S.17.8 Leidimo aptverti išdavimas (be leidimo kasinėti). 

 
Aukščiau reikalavime išvardintoms paslaugoms automatiniai tikrinimai reikalingi tik tokiu atveju, jei prašyme yra 
pateikiamas statybos leidimo numeris. Jei prašyme statybos leidimo numeris nėra pateikiamas, procesas tęsiamas 
žingsniu 8 „Sprendimo priėmimas“. 

S_REIK_9 Automatiniai tikrinimai nereikalingi (procesas neturi būti nukreipiamas į sub-procesą 7 „Automatiniai tikrinimai“), kuomet 
pasirinktos paslaugos: 

S.17.2 Leidimo pratęsimas; 
S.17.3 Leidimo galiojimo sustabdymas; 
S.17.4 Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas; 
S.17.5 Leidimo galiojimo panaikinimas; 
S.17.6 Pranešimas apie baigtus vykdyti darbus; 
S.17.7 Pranešimas apie avarinius darbus; 

7 - Automatinis 
tikrinimas 

S_REIK_10 Šiame sub-procese automatiškai gaunami duomenys: 

► Apie išduotą statybos leidimą iš IS „Infostatyba“. 

S_REIK_11 Paslaugos analizės metu yra derinama sąsaja su Statybos produkcijos sertifikavimo centru (SPSC) automatiniam darbų 
vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo kvalifikacijos atestatų duomenų gavimui šių paslaugų apimtyje: 

 S.17.1 Leidimo kasinėti išdavimas; 

 S.17.8 Leidimo aptverti išdavimas (be leidimo kasinėti). 

Pagal pateiktą kvalifikacijos atestato numerį būtų gaunami šio atestato duomenys – atestuoto asmens vardas ir pavardė, 
atestato išdavimo data, statinių grupės, kurioms yra išduotas atestatas. 

Jei sąsaja nebus suderinta, kvalifikacijos atestatų duomenis patikrins specialistas pagal prašyme pateikiamą kvalifikacijos 
atestato numerį. 

8 – Sprendimo 
priėmimas 

S_REIK_12 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“. 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

S_REIK_13 Priklausomai nuo paslaugos, dėl kurios pateiktas prašymas, specialistas gali priimti šiuos sprendimus dėl tarpinio 
informavimo: 

Dėl prašymų suteikti paslaugoms S.17.1 Leidimo kasinėti išdavimas ir S.17.8 Leidimo aptverti išdavimas (be 
leidimo kasinėti): 

► Tarpinis informavimas – „Išduotas leidimas“ 

Dėl prašymo suteikti paslaugai S.17.2 Leidimo pratęsimas: 

► Tarpinis informavimas – „Pratęstas leidimas“ 
► Tarpinis informavimas – „Leidimas nepratęstas“ 

Dėl prašymo suteikti paslaugai S.17.4 Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas: 

► Tarpinis informavimas – „Panaikintas Leidimo galiojimo sustabdymas“ 

Dėl prašymo suteikti paslaugai S.17.6 Pranešimas apie baigtus vykdyti darbus: 

► Tarpinis informavimas – „Atsisakyta priimti darbus“ 

Dėl prašymo suteikti paslaugai S.17.7 Pranešimas apie avarinius darbus: 

► Tarpinis informavimas – „Apie avarinius darbus pranešta“ 

S_REIK_14 Jei yra galimas priimti sprendimas dėl tarpinio informavimo, savivaldybės specialistui neturi būti galimybės pasirinkti 
Teigiamą sprendimą, išskyrus tuo atveju, jei pateiktas prašymas dėl paslaugos S.17.6 Pranešimas apie baigtus vykdyti 
darbus. Jei pateiktas prašymas dėl paslaugos S.17.6 Pranešimas apie baigtus vykdyti darbus, turi būti galimybė priimti 
teigiamą ir neigiamą sprendimus, bei sprendimą dėl tarpinio informavimo (jei atsisakoma priimti darbus). 

S_REIK_15 Sprendimą dėl reikalingo apmokėjimo galima priimti tik jei prašymas pateiktas dėl mokamos paslaugos. 

Mokamos paslaugos yra šios: 

► S.17.1 Leidimo kasinėti išdavimas. 
► S.17.2 Leidimo pratęsimas; 
► S.17.8 Leidimo aptverti išdavimas (be leidimo kasinėti). 

S_REIK_16 Visais paslaugos teikimo atvejais savivaldybės specialistui turi būti galimybė priimti Neigiamą sprendimą dėl pateikto 
prašymo. 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

9 – Koks 
sprendimas 
priimtas? 

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

► Jei „Tarpinis informavimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį nr. 17 „Su leidimu susijusios paslaugos užsakymas“ 
(paslaugos būsena – „laukiama“); 

► 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“). 
► Jei „Reikalingas apmokėjimas“, (paslaugos būsena – „laukiama“), procesas nukreipiamas į žingsnį „Mokėjimas“ 

(paslaugos būsena – „laukiama“). 

10 – Prašymo 
tikslinimas 

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. 

11 – Pasibaigia 
laikas 

S_REIK_19 Pasibaigus prašymo duomenų tikslinimui 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. 

12 – Mokėjimas S_REIK_20 Šio sub-proceso metu pareiškėjas arba kitas prašyme nurodytas mokėtojas apmoka už paslaugą. 

13 – Pasibaigia 
laikas 

S_REIK_21 Pasibaigus apmokėjimui 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. 

14 – 
Informacijos 
perdavimas 
institucijai 

S_REIK_22 Šiame sub-procese VIISP informuoja SI specialistą apie: 

► Per nustatytą terminą neatliktą prašymo patikslinimą; 
► Per nustatytą terminą neatliktą apmokėjimą; 
► Apie pasibaigusį leidimo galiojimo terminą.  

15 - Paslauga 
įvykdyta 
(paslaugos 
būsena - 
"įvykdyta") 

S_REIK_23 Ši paslaugos teikimo proceso pabaiga pasiekiama, jei sub-procese „Sprendimo priėmimas“ pasiekta pabaiga „Teigiamas 
sprendimas“ (paslaugos būsena „įvykdyta“). 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

16 – Laukimo 
žingsnis 

S_REIK_24 Šio žingsnio metu laukiama, kol: 

1. Pareiškėjas pateiks prašymą dėl su išduotu leidimu susijusios paslaugos. 
2. SI specialistas priims Teigiamą arba Neigiamą sprendimą dėl paslaugos teikimo proceso užbaigimo. 

Tolesnė proceso vykdymo seka priklauso nuo to, kuris įvykis įvyksta pirmiau: 

• Jei pirmiau įvyksta įvykis nr. 1, procesas tęsiamas žingsniu 17 „Su leidimu susijusios paslaugos užsakymas”. 

• Jei pirmiau įvyksta įvykis nr. 2, procesas tęsiamas žingsniu 8 „Sprendimo priėmimas“. 

17 - Su leidimu 
susijusios 
paslaugos 
užsakymas 

S_REIK_25 Šis sub-procesas inicijuojamas tik jei pasiekta sub-proceso „Sprendimo priėmimas“ pabaiga „Tarpinis informavimas“. 
Šiame sub-procese pareiškėjui sukuriama užduotis, kurios metu jam suteikiama galimybė pateikti prašymą dėl su išduotu 
leidimu susijusios paslaugos suteikimo. 

S_REIK_26 Jei buvo priimtas bet kuris sprendimas dėl tarpinio informavimo (galimi sprendimai dėl tarpinio informavimo išvardinti prie 
reikalavimo S_REIK_13) ir pareiškėjas nepateikė prašymo dėl su išduotu leidimu ar su pranešimu apie avarinius darbus 
susijusios paslaugos suteikimo, SI specialistas turi turėti galimybę bet kuriuo metu priimti Teigiamą arba Neigiamą 
sprendimus dėl paslaugos teikimo proceso užbaigimo, nepriklausomai nuo pareiškėjo VIISP atliekamų veiksmų (pvz., jei 
paslaugos teikimo procesas užbaigiamas už VIISP ribų, ar dėl kokių nors kitų priežasčių pareiškėjas nevykdo tolesnių 
paslaugos žingsnių VIISP erdvėje).  

Priėmus Teigiamą arba Neigiamą sprendimą: 

• paslaugos teikimo procesas nutraukiamas VIISP;  

• paslaugos būsena pasikeičia į „Įvykdyta“, jei priimtas teigiamas sprendimas, arba „Atmesta“, jei priimtas neigiamas 
sprendimas;  

S_REIK_27 Po tarpinio informavimo pareiškėjui sukurtos užduoties metu pateikti ir į SI DVS gauti prašymai  DVS turi būti susieti su 
prieš tai per VIISP teiktais prašymais dėl to paties leidimo kasinėti ar aptverti. SI specialistui turi būti aišku, kad pareiškėjo 
pateiktas prašymas yra dėl to paties išduoto leidimo kasinėti ar aptverti, kaip ir prieš tai teiktas prašymas (dėl kurio buvo 
priimtas sprendimas „tarpinis informavimas“).  

18 - Pasibaigia 
laikas 

S_REIK_28 Pasibaigus leidimo galiojimui skirtam laikui, SI specialistui išsiunčiamas pranešimas apie leidimo galiojimo termino pabaigą.  
Leidimo galiojimo terminą SI specialistas nurodo konkretaus sprendimo dėl tarpinio informavimo metu. 

19 - Paslauga 
įvykdyta 
(paslaugos 
būsena - 
"atmesta") 

S_REIK_29 Ši paslaugos teikimo proceso pabaiga pasiekiama, jei sub-procese „Sprendimo priėmimas“ pasiekta pabaiga „Neigiamas 
sprendimas“ (paslaugos būsena „atmesta“). 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

12 psl. iš 83 

S.17. Leidimų kasinėti ir aptverti pratęsimas 

 

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 – Pasirinkti 
savivaldybę, 
paslaugą ir jeigu 
reikia atstovaujamą 
JA arba FA 

S_REIK_30 Šiame žingsnyje pareiškėjas nurodo informaciją, kuri reikalinga tolesniems sub-proceso žingsniams vykdyti: 

► Savivaldybę; 
► Paslaugą: 

► S.17. Su leidimais kasinėti ir (ar) aptverti susijusios paslaugos: 
S.17.1 Leidimo kasinėti išdavimas; 
S.17.2 Leidimo pratęsimas; 
S.17.3 Leidimo galiojimo sustabdymas; 
S.17.4 Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas; 
S.17.5 Leidimo galiojimo panaikinimas; 
S.17.6 Pranešimas apie baigtus vykdyti darbus; 
S.17.7 Pranešimas apie avarinius darbus; 
S.17.8 Leidimo aptverti išdavimas (be leidimo kasinėti). 

► Jei prisijungęs 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 savivaldybę, kuriai teikiamas prašymas; 
► Pasirinkti vieną paslaugą; 
► Nurodyti paslaugos gavėją, jei pareiškėjas yra prisijungęs kaip FA ir yra nustatyta, kad atstovauja kitą asmenį. 

S_REIK_31 Pagal paslaugos analizės metu galiojančią tvarką, Klaipėdos miesto savivaldybėje: 

► Prašymai dėl paslaugų S.17.1 ir S.17.8 SI specialisto nagrinėjimui turi būti perduoti į Urbanistinės plėtros 
departamento Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyrių. 

► Prašymai dėl paslaugos S.17.7 SI specialisto nagrinėjimui turi būti perduoti į Miesto ūkio departamento Miesto 
tvarkymo skyrių.  

2.5 – Išskyrimo 
žingsnis 

S_REIK_32 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 
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Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

arba paslaugos mokėtojas yra juridinis asmuo. 

2.6 – Užklausti 
duomenų GR 

S_REIK_33 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“ 

2.7 - Gauti 
duomenis iš GR 

S_REIK_34 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“ 

2.8 – Užklausti 
duomenų iš JAR 

S_REIK_35 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“ 

2.9 - Gauti 
duomenis iš JAR 

S_REIK_36 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“ 

2.11 – Ar tinkamas 
JA statusas? 

S_REIK_37 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_38 Ši sub-proceso pabaiga pasiekiama, jei JA teisinis statusas yra „bankrutuojantis“, „bankrutavęs“ arba „likviduojamas“. 

2.13 – 
Automatiškai 
užpildyti prašymo 
laukus 

S_REIK_39 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_40 Prašymo formos struktūra ir reikalavimai jai plačiau aprašomi skyriuje 4 „PRAŠYMO FORMA“. 

2.16 – :BP.01 
Elektroninis 
pasirašymas 

S_REIK_41 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. Automatinio tikrinimo sub-procesas 
 

   
4 pav. Automatinio tikrinimo sub-proceso schema  
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4 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Automatinis tikrinimas" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

7.2 - Užklausti 
duomenų iš IS 
Infostatyba 

S_REIK_42 Duomenų sąsaja su IS Infostatyba yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

7.3 - Gauti 
duomenis iš IS 
Infostatyba 

S_REIK_43 Duomenų sąsaja su IS Infostatyba 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 

8.2 – Ar gautas 
prašymas / 
patikslinti 
duomenys? 

S_REIK_44 Tais atvejais, kuomet procesas inicijuotas iš sub-procesų „Prašymo pildymas“, „Su leidimu susijusios paslaugos 
užsakymas“ arba „Prašymo tikslinimas“, toliau turi būti vykdomas 8.3 žingsnis. Visais kitais atvejais toliau turi būti 
vykdomas 8.7 žingsnis. 

8.3 – Perduoti 
prašymą į SI DVS 

S_REIK_45 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

8.4 – Laukimo 
žingsnis 

S_REIK_46 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. 

8.5 - Gauti 
informaciją apie 
tarpinę paslaugos 
teikimo būseną 

S_REIK_47 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

8.6 – Informuoti 
paslaugos gavėją 
apie tarpinę 
paslaugos teikimo 
būseną 

S_REIK_48 VIISP turi automatiškai informuoti pareiškėją, kai prašymas perduotas SI specialistui. 

8.7 – Gauti 
sprendimą / el. 
dokumentą iš 
institucijos DVS 

S_REIK_49 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. 

8.8 – Išskyrimo 
žingsnis 

S_REIK_50 Procesas tęsiamas žingsniu 8.9 „Informuoti pareiškėją apie priimtą sprendimą“, jei priimtas vienas iš galimų sprendimų: 

► Teigiamas sprendimas; 
► Reikalingas patikslinimas; 
► Reikalingas apmokėjimas; 
► Neigiamas sprendimas. 

Procesas tęsiamas žingsniu 8.10 „Tarpinis informavimas“, jei priimtas sprendimas dėl tarpinio informavimo. Galimi 
priimti tarpiniai informavimai pateikiami prie reikalavimo S_REIK_13. 
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Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

8.9 – Informuoti 
pareiškėją apie 
priimtą sprendimą: 
Neigiamas 
sprendimas / 
Teigiamas 
sprendimas / 
Reikalingas 
apmokėjimas/ 

Reikalingas 
patikslinimas 

S_REIK_51 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 reikalingą mokėjimą už paslaugą (jei paslauga yra mokama); 
► Informuoja pareiškėją apie neigiamą sprendimą ; 
► Informuoja pareiškėją apie teigiamą sprendimą (jei nėra galimas tarpinis informavimas, išskyrus paslaugos 

S.17.6 atveju). 

S_REIK_52 Sprendimus dėl reikalingo mokėjimo už paslaugą ir reikalingo prašymo duomenų patikslinimo turi būti galimybė  priimti 
vienu metu. 

8.10 – Tarpinis 
informavimas 

S_REIK_53 VIISP automatiškai vykdo tarpinį informavimą ir perduoda informaciją pareiškėjui: 

Paslaugų S.17.1 Leidimo kasinėti išdavimas ir S.17.8 Leidimo aptverti išdavimas (be leidimo kasinėti) atveju: 

► Informuoja pareiškėją apie išduotą leidimą (pranešimas, informuojantis apie išduotą leidimą). 

Paslaugos  S.17.2 Leidimo pratęsimas atveju: 

► Informuoja pareiškėją apie pratęstą leidimą (pranešimas, informuojantis apie pratęstą leidimą). 

Arba 

► Informuoja pareiškėją apie nepratęstą leidimą (pranešimas, informuojantis apie nepratęstą leidimą). 

Paslaugos S.17.4 Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas atveju: 

► Informuoja pareiškėją apie panaikintą  Leidimo galiojimo sustabdymą (pranešimas, informuojantis 
apie panaikintą  Leidimo galiojimo sustabdymą). 

Paslaugos S.17.6 Pranešimas apie baigtus vykdyti darbus atveju: 

► Informuoja pareiškėją apie atsisakymą priimti darbus (pranešimas, informuojantis apie atsisakymą 
priimti darbus). Turi būti galimybė SI specialistui nurodyti atsisakymo priimti darbus priežastį. 

Paslaugos S.17.7 Pranešimas apie avarinius darbus atveju: 

► Informuoja pareiškėją, kad specialistas susipažino su pranešimu apie vykdomus avarinius darbus 
(pranešimas, informuojantis, kad specialistas susipažino su pranešimu apie vykdomus avarinius 
darbus). 

S_REIK_54 Institucijos specialistui priėmus sprendimą dėl tarpinio informavimo, pareiškėjui VIISP pareiškėjo erdvėje automatiškai 
sukuriama užduotis, kurios metu jam suteikiama galimybė pateikti prašymą dėl su išduotu leidimu susijusios paslaugos 
suteikimo. (žr. skyrių 2.8 „Su leidimu susijusios paslaugos užsakymo sub-procesas“). 
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S_REIK_55 Pareiškėjo tarpinio informavimo atveju, keičiasi tarpinė paslaugos būsena: 

► Tarpinio informavimo – „Išduotas leidimas“ atveju tarpinė paslaugos būsena keičiasi į „Laukiama: Išduotas 
leidimas“. 

► Tarpinio informavimo – „Pratęstas leidimas“ atveju tarpinė paslaugos būsena keičiasi į „Laukiama: Pratęstas 
leidimas“. 

► Tarpinio informavimo – „Leidimas nepratęstas“ atveju tarpinė paslaugos būsena keičiasi į „Laukiama: 
Leidimas nepratęstas“. 

► Tarpinio informavimo – „Panaikintas  Leidimo galiojimo sustabdymas“ atveju tarpinė paslaugos būsena 
keičiasi į „Laukiama: Panaikintas  Leidimo galiojimo sustabdymas“. 

► Tarpinio informavimo – „Atsisakyta priimti darbus“ atveju tarpinė paslaugos būsena keičiasi į „Laukiama: 
Atsisakyta priimti darbus“. 

► Tarpinio informavimo – „Apie avarinius darbus pranešta“ atveju paslaugos būsena keičiasi į „Laukiama: Apie 
avarinius darbus pranešta“. 

► Tarpinio informavimo – „Išduotas leidimas aptverti“ atveju tarpinė paslaugos būsena keičiasi į „Laukiama: 
Išduotas leidimas aptverti“. 

S_REIK_56 SI specialistui priėmus sprendimą dėl tarpinio informavimo, pareiškėjas turi būti informuotas apie galimybę el. būdu teikti 
prašymus dėl paslaugų, susijusių su išduotu leidimu kasinėti ir / ar patverti, ar su pateiktu pranešimu apie avarinius 
darbus.  

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

S_REIK_57 

 

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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2.5. Prašymo tikslinimo sub-procesas 

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

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

10.2 – 
Automatiškai 
užpildyti prašymo 
laukus 

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

10.3 – Patikslinti ir 
patvirtinti duomenis 

- 

10.5 – :BP.06 
Elektroninis 
pasirašymas 

- 
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2.6. Mokėjimo sub-procesas 

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

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

12.2 – Išskiriamas 
apmokėjimo būdas 

S_REIK_58 Jei savivaldybėje, kuriai yra pateiktas prašymas dėl mokamos paslaugos suteikimo, rinkliava  renkama į VMI 
surenkamąją sąskaitą, Mokėjimo sub-procesas tęsiamas vienu iš šių žingsnių: 

12.3 - :BP.02 Paslaugos apmokėjimas per VIISP 

12.4 – Išsiųsti apmokėjimą vykdančiam asmeniui 

12.5 - :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): 

12.3 - :BP.02 Paslaugos apmokėjimas per VIISP 

12.4 – 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 išduodamą ar pratęsiamą leidimą kasinėti ir / ar aptverti Klaipėdos 
miesto savivaldybėje yra renkama ne į VMI surenkamąją sąskaitą, o į savivaldybės sąskaitą. 

12.3 - :BP.02 
Paslaugos 
apmokėjimas per 
VIISP 

S_REIK_59 VIISP automatiškai inicijuoja „BP.02 Paslaugos apmokėjimas per VIISP“. Šiame procese pareiškėjas apmoka už 
paslaugą per VIISP sisteminę paslaugą. 

12.4 – Išsiųsti 
apmokėjimą 
vykdančiam 
asmeniui 

S_REIK_60 Pareiškėjui nurodžius, jog paslaugą apmokės kitas mokėtojas, nurodytam asmeniui yra elektroniniu paštu išsiunčiama 
informacija apie reikalingą apmokėjimą ir sukuriama užduotis VIISP. 

12.5 - :BP.03 
Tikrinimas dėl 
apmokėjimo 

S_REIK_61 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). 

12.7 - :BP.07 
Informacija dėl 
apmokėjimo 
institucijai 

S_REIK_62 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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2.7. Informacijos perdavimo institucijai sub-procesas 
 

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

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

14.2 – 
Suformuojamas 
duomenų rinkinys 

S_REIK_63 Perdavimui į SI DVS VIISP turi automatiškai suformuoti informacinį pranešimą apie laiku nepatikslintą prašymą , laiku 
neatliktą apmokėjimą, arba pasibaigusį išduoto leidimo galiojimo terminą. 

14.3 – Informaciją 
perduoti į 
institucijos DVS 

S_REIK_64 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

27 psl. iš 83 

S.17. Leidimų kasinėti ir aptverti pratęsimas 

 

2.8. Su leidimu susijusios paslaugos užsakymo sub-procesas 
   

 
8 pav. Su leidimu susijusios paslaugos užsakymo sub-proceso schema 
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8 lentelė. Funkciniai sub-proceso „Prašymo pildymas dėl su išduotu leidimu susijusios paslaugos“ funkciniai reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

16.2 – Pasirinkti 
paslaugą, jei 
reikalinga, nurodyti 
mokėtoją 

S_REIK_65 Šiame žingsnyje pareiškėjas nurodo informaciją, kuri reikalinga tolesniems sub-proceso žingsniams vykdyti: 

► Paslaugą: 
► Jei paslauga yra mokama, pareiškėjas nurodo, kas atliks apmokėjimą. 

 
Norėdamas tęsti procesą, pareiškėjas privalo: 

► Pasirinkti vieną paslaugą. 

S_REIK_66 Teikiant paslaugą dėl išduoto leidimo kasinėti ir / ar aptverti, po SI specialisto priimto sprendimo dėl tarpinio informavimo 
pareiškėjui sukurtoje užduotyje galima pasirinkti vieną iš šių su išduotu leidimu susijusių paslaugų: 

S.17.2 Leidimo pratęsimas; 
S.17.3 Leidimo galiojimo sustabdymas; 
S.17.5 Leidimo galiojimo panaikinimas; 
S.17.6 Pranešimas apie baigtus vykdyti darbus. 

Jei paslauga teikiama dėl pranešimo apie avarinius darbus, po SI specialisto priimto sprendimo dėl tarpinio informavimo 
pareiškėjui skurtoje užduotyje galima pasirinkti vieną iš šių su vykdomais avariniais darbais susijusių paslaugų: 

S.17.1 Leidimo kasinėti išdavimas; 
S.17.6 Pranešimas apie baigtus vykdyti darbus 

 

S_REIK_67 Pagal paslaugos analizės metu galiojančią tvarką Klaipėdos miesto savivaldybėje, prašymas dėl paslaugos S.17.6 
Pranešimas apie baigtus vykdyti darbus turi būti perduotas: 

► Miesto ūkio departamento Miesto tvarkymo skyriui, jei šis prašymas yra teikiamas dėl avarinių darbų priėmimo; 
► Urbanistinės plėtros departamento Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyriui, jei šis prašymas yra teikiamas 

dėl kasinėjimo ar aptvėrimo darbų, vykdytų pagal išduotą kasinėjimo ir /ar aptvėrimo leidimą, priėmimo. 

S_REIK_68 Pateikus prašymą dėl avarinių darbų priėmimo (paslauga S.17.6 Pranešimas apie baigtus vykdyti darbus) ir SI 
specialistui priėmus sprendimą dėl tarpinio informavimo „Atsisakyta priimti darbus“, pareiškėjui skurtoje užduotyje 
galima pasirinkti vieną iš su vykdomais avariniais darbais susijusių paslaugų (S.17.1, S17.6) 

 

Pateikus prašymą dėl kasinėjimo ar aptvėrimo darbų, vykdytų pagal išduotą kasinėjimo ir /ar aptvėrimo leidimą, 

priėmimo (paslauga S.17.6 Pranešimas apie baigtus vykdyti darbus) ir SI specialistui priėmus sprendimą dėl tarpinio 
informavimo „Atsisakyta priimti darbus“, pareiškėjui sukurtoje užduotyje galima pasirinkti vieną iš su išduotu leidimu 
susijusių paslaugų (S.17.2, S.17.3, S17.5, S17.6). 

S_REIK_69 Pagal paslaugos analizės metu galiojančią tvarką Klaipėdos miesto savivaldybėje, jei prašymas yra pateikiamas dėl su 
vykdomais avariniais darbais susijusios paslaugos  S.17.1 Leidimo kasinėti išdavimas (pvz., nespėjus atlikti avarinių 
darbų per tam skirtą terminą), šis prašymas yra perduodamas į Urbanistinės plėtros departamento Statybos leidimų ir 
statinių priežiūros skyrių, kuris perima tolesnį paslaugos teikimo procesą (įskaitant prie reikalavimo S_REIK_26 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

aprašomą funkciją – galimybę SI specialistui bet kuriuo metu priimti Teigiamą arba Neigiamą sprendimus dėl paslaugos 
teikimo proceso užbaigimo, jei pareiškėjas nepateikė prašymo dėl su išduotu leidimu ar su pranešimu apie avarinius 
darbus susijusios paslaugos suteikimo).  

S_REIK_70 Jei paslauga, dėl kurios teikiamas prašymas, yra mokama (mokamų paslaugų sąrašas pateikiamas prie reikalavimo 
S_REIK_15.), pareiškėjas nurodo kas atliks apmokėjimą: 

► Pats pareiškėjas; 
► Kitas asmuo, atlikęs paskutinį  mokėjimą už ankščiau suteiktą su išduotu leidimu susijusią paslaugą (pvz., už 

paslaugas S.17.1 Leidimo kasinėti išdavimas arba S.17.2 Leidimo pratęsimas); 
► Kitas asmuo. 

 

Jei nurodoma, kad apmokėjimą atliks „Pats pareiškėjas“, SI specialistui priėmus sprendimą dėl reikalingo apmokėjimo, 
mokėjimo užduotis bus sukurta pareiškėjui. 

Jei nurodoma, kad apmokėjimą atliks „Kitas asmuo, atlikęs paskutinį  mokėjimą už ankščiau suteiktą su išduotu leidimu 
susijusią paslaugą“, SI specialistui priėmus sprendimą dėl reikalingo apmokėjimo, mokėjimo užduotis bus sukurta šiam 
asmeniui pagal turimą paskutinio atlikto mokėjimo už ankščiau suteiktą su išduotu leidimu susijusią paslaugą 
informaciją. 

Jei nurodoma, kad apmokėjimą atliks „Kitas asmuo“, nurodomas mokėtojo FA kodas arba JA kodas. 

16.3 – Ar 
nurodytas kito 
mokėtojo asmens 
kodas? 

S_REIK_71 Jei sub-proceso žingsnyje  nr. 16.2 „Pasirinkti paslaugą, jei reikalinga, nurodyti mokėtoją“ buvo nurodytas mokėtojo, JA 
ar FA, kodas, sub-procesas tęsiamas žingsniu nr. 16.4 “Išskyrimo žingsnis”. 

Jei sub-proceso žingsnyje  nr. 16.2 „Pasirinkti paslaugą, jei reikalinga, nurodyti mokėtoją“ nebuvo nurodytas mokėtojo, 
JA ar FA, kodas, sub-procesas tęsiamas žingsniu nr. 16.10 “ Automatiškai užpildyti prašymo laukus ” . 

16.4 – Išskyrimo 
žingsnis 

S_REIK_72 Jei nurodyta, kad mokėtojas yra fizinis asmuo (nurodytas fizinio asmens kodas), sub-procesas tęsiamas žingsniu nr. 
16.5 “Užklausti duomenų iš GR”. 

Jei nurodyta, kad mokėtojas yra juridinis asmuo (nurodytas juridinio asmens kodas), sub-procesas tęsiamas žingsniu nr. 
16.7 “Užklausti duomenų iš JAR”. 

16.5 – Užklausti 
duomenų GR 

S_REIK_73 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“ 

16.6 - Gauti 
duomenis iš GR 

S_REIK_74 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“ 

16.7 – Užklausti 
duomenų iš JAR 

S_REIK_75 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“ 

16.8 - Gauti 
duomenis iš JAR 

S_REIK_76 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“ 
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pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

16.10 – 
Automatiškai 
užpildyti prašymo 
laukus 

S_REIK_77 Prašymas automatiškai užpildomas: 

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

► VIISP tvarkomais duomenimis; 
 

Taip pat automatiškai užpildomi visi bendrieji prašymo laukai (pareiškėjo ir paslaugos gavėjo informacija) pagal 
ankščiau teikto, su išduotu leidimu, dėl kurio teikiamas prašymas, susijusios paslaugos prašymo duomenis. 

16.11 – Pildyti ir 
patvirtinti prašymą 

S_REIK_78 Prašymo formos struktūra ir reikalavimai jai plačiau aprašomi skyriuje 4 „PRAŠYMO FORMA“.  

16.13 – :BP.01 
Elektroninis 
pasirašymas 

S_REIK_79 Tuomet, kai SI pasirenka, kad prašymas turi būti pasirašomas el. parašu, turi būti vykdomas bendrasis procesas „BP.01 
Elektroninis pasirašymas“. 
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3. INTEGRACINIAI TAŠKAI 
 

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

1.  2.6 – 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. 

► Užsakovo asmens kodas 
► Rangovo (fizinio asmens) kodas. 
► Už gerbūvio (dangos) atstatymą atsakingo 

asmens kodas 

Užsakovo asmens 
kodas perduodamas tuo 
atveju, jei yra 
pateikiamas prašymo 
formoje dėl paslaugos 
S.17.1 Leidimo kasinėti 
išdavimas suteikimo: 

Rangovo (fizinio 
asmens) kodas 
perduodamas tuo 
atveju, jei yra 
pateikiamas prašymo 
formose dėl šių 
paslaugų suteikimo: 

S.17.1 Leidimo kasinėti 
išdavimas; 
S.17.7 Pranešimas apie 
avarinius darbus; 

S.17.8 Leidimo aptverti 
išdavimas (be leidimo 
kasinėti). 
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Už gerbūvio (dangos) 
atstatymą atsakingo 
fizinio asmens kodas 
perduodamas tuo 
atveju, jei yra 
pateikiamas prašymo 
formose dėl šios 
paslaugos suteikimo: 

S.17.7 Pranešimas apie 
avarinius darbus. 

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 gimimo data; 
► 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 pareiškėjas. 

► Rangovo vardas; 
► Rangovo pavardė; 
► Rangovo gimimo data; 
► Rangovo gyvenamoji vieta; 
► Už gerbūvio (dangos) atstatymą atsakingo 

asmens vardas; 
► Už gerbūvio (dangos) atstatymą atsakingo 

asmens pavardė; 
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► Už gerbūvio (dangos) atstatymą atsakingo 
asmens gimimo data; 

► Už gerbūvio (dangos) atstatymą atsakingo 
asmens gyvenamoji vieta 

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. 

► Rangovo (juridinio asmens) kodas. 
► Už gerbūvio (dangos) atstatymą atsakingo 

(juridinio) asmens kodas 

Rangovo (fizinio 
asmens) kodas 
perduodamas tuo 
atveju, jei yra 
pateikiamas prašymo 
formose dėl šių 
paslaugų suteikimo: 

S.17.1 Leidimo kasinėti 
išdavimas; 
S.17.7 Pranešimas apie 
avarinius darbus; 

S.17.8 Leidimo aptverti 
išdavimas (be leidimo 
kasinėti). 

Už gerbūvio (dangos) 
atstatymą atsakingo 
fizinio asmens kodas 
perduodamas tuo 
atveju, jei yra 
pateikiamas prašymo 
formose dėl šios 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

34 psl. iš 83 

S.17. Leidimų kasinėti ir aptverti pratęsimas 

 

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

paslaugos suteikimo: 

S.17.7 Pranešimas apie 
avarinius darbus. 

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; 
► 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. 

► Rangovo (juridinio asmens) pavadinimas; 
► Rangovo (juridinio asmens) buveinės 

adresas; 
► Rangovo (juridinio asmens) teisinis 

statusas; 
► Rangovo (juridinio asmens) teisinė forma; 
► Už gerbūvio (dangos) atstatymą atsakingo 

(juridinio) asmens pavadinimas 
► Už gerbūvio (dangos) atstatymą atsakingo 

(juridinio) asmens buveinės adresas; 
► Už gerbūvio (dangos) atstatymą atsakingo 

(juridinio) asmens teisinis statusas; 
► Už gerbūvio (dangos) atstatymą atsakingo 

(juridinio) asmens teisinė forma. 

 

5.  7.2 - Užklausti duomenų iš IS 
Infostatyba 

Perduodama į IS Infostatyba ► Statybos leidimo numeris  

6.  7.3 - Gauti duomenis iš IS 
Infostatyba 

Gaunama iš IS Infostatyba ► Leidimo tipas 
► Registracijos data 
► Statybos pavadinimas 
► Statinio projekto pavadinimas 
► Statinio projekto Nr.  
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

► Statytojo informacija 
► Vardas 
► Pavardė 
► Pavadinimas 
► Telefonas 
► El. pašto adresas 

► Statybos adresas 
► Žemės sklypo kadastro numeris 

7.  8.3 – Perduoti prašymą į institucijos 
DVS 

Perduodama į SI DVS ► Prašymo dokumentas; 
► Iš JAR gauti duomenys; 
► Iš GR gauti duomenys; 
► Iš IS „Infostatyba“ gauti duomenys; 
► Prie prašymo pridėti dokumentai. 

 

8.  8.5 - Gauti informaciją apie įvykį, 
pagal kurį nustatoma tarpinė 
paslaugos teikimo būsena 
„Užregistruota“ 

Gaunama iš SI DVS ► Prašymo registracijos numeris.  

9.  8.5 - 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.  8.7 – Gauti sprendimą / tarpinį 
informavimą 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; 

► Reikalingas apmokėjimas. Papildomai 
perduodama apmokėjimo suma

1
; 

► Neigiamas sprendimas; 
► Teigiamas sprendimas; 

 

                                                
1
 Priimant sprendimą SI specialistas nurodo apmokėti reikalingą sumą. Ši suma turi būti perduota į VIISP ir pateikiama Pareiškėjui. 
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

► Tarpinis informavimas. 

11.  14.3 – Informaciją perduoti į 
institucijos DVS 

Perduodama į SI DVS Jei šis žingsnis inicijuojamas iš sub-procesų 
„Prašymo tikslinimas“ arba „Mokėjjimas“, 
perduodami šie duomenys: 

► Prašymo registracijos numeris; 
► Paslaugos gavėjo vardas, pavardė; 
► Nustatytas prašymo patikslinimo ar 

mokėjimo terminas; 
► Pranešimas apie laiku nepatikslintą 

prašymą ar neatliktą mokėjimo užduotį. 

Jei šis žingsnis inicijuojamas iš sub-proceso „Su 
leidimu susijusios paslaugos užsakymas“, 
perduodami šie duomenys: 

► Prašymo dokumentas; 
► Prie prašymo pridėti dokumentai. 

 

12.  16.5 – Užklausti duomenų iš GR Perduodama į GR ► Mokėtojo (fizinio asmens) kodas. Mokėtojo asmens kodas 
perduodamas tais 
atvejais, kuomet 
nurodyta, kad už 
paslaugą mokės FA, 
kuris yra ne pareiškėjas 
ir ne paslaugos apimtyje 
ankščiau mokėjimą 
atlikęs asmuo. 

13.  16.6 – Gauti duomenis iš GR Gaunama iš GR ► Mokėtojo (fizinio asmens) vardas; 
► Mokėtojo (fizinio asmens) pavardė. 

 

14.  16.7 – Užklausti duomenų iš JAR Perduodama į JAR ► Mokėtojo (juridinio asmens) kodas. Mokėtojo pavadinimas 
gaunamas tik tais 
atvejais, kuomet 
nurodyta, kad už 
paslaugą mokės JA, 
kuris yra ne pareiškėjas 
ir ne paslaugos apimtyje 
ankščiau mokėjimą 
atlikęs asmuo. 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

37 psl. iš 83 

S.17. Leidimų kasinėti ir aptverti pratęsimas 

 

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

15.  16.8 – Gauti duomenis iš JAR Gaunama iš JAR ► Mokėtojo (juridinio asmens) pavadinimas  
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4. DUOMENŲ PAKETAI 
 

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

1.  Gaunama iš IS „Infostatyba“ 

► Leidimo tipas 
► Registracijos data 
► Statybos pavadinimas 
► Statinio projekto pavadinimas 
► Statinio projekto Nr.  
► Statytojo informacija 

► Vardas 
► Pavardė 
► Pavadinimas 
► Telefonas 
► El. pašto adresas 

► Statybos adresas 
► Žemės sklypo kadastro numeris 
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5. TEISĖS AKTAI 
 

Nr. Teisės aktas Savivaldybė, kuriai taikoma 

1.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-12-21 įsakymas Nr. D1-629 "Dėl statybos techninio 
reglamento STR 1.07.02:2005 "Žemės darbai" patvirtinimo" 

Visos 

2.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymas Nr. D1-813 "Dėl statybos techninio 
reglamento STR 1.01.07:2010 "Ypatingi statiniai" 

Visos 

3.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymas Nr. D1-812 "Dėl statybos techninio 
reglamento STR 1.01.07:2010 "Nesudėtingi statiniai" patvirtinimo" 

Visos 

4.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-23 įsakymas Nr. D1-801 "Dėl statybos techninių 
reglamentų STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūra" ir STR 1.09.05:2007 „Statinio 
statybos techninė priežiūra" patvirtinimo" 

Visos 

5.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-28 įsakymas Nr.D1-828 "Dėl statybos techninio 
reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ patvirtinimo" 

Visos 

6.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymas Nr. D1-826 "Dėl statybos techninio 
reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai" patvirtinimo" 

Visos 

7.  Lietuvos respublikos rinkliavų įstatymas (Žin. 2013, Nr. VIII-1725) Visos 

8.  „Dėl kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2008, Nr. 155) Visos 

9.  „Dėl automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 08 
patvirtinimo“ (Žin 2013, Nr V-25) 

Visos 

10.  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. T2-211 Klaipėdos miesto 

11.  2014 m. sausio 30 d. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba sprendimas Nr. T2-23 

„Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimo nr. T2-211 „Dėl 
vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Klaipėdos miesto savivaldybės viešojo 
naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją 
ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 

Klaipėdos miesto 

12.  Širvintų rajono aplinkos tvarkymo, higienos ir sanitarijos taisyklės (Žin. 2009, Nr. 1-39) Širvintų rajono 

13.  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-03-20 sprendimu Nr. T-164 patvirtinti „Vietinės rinkliavos už 
leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje  (vietinės 
reikšmės keliuose, gatvėse, pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir 
žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatai“. 

Kauno miesto 

14.  Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-03-20 sprendimu Nr. T-163 patvirtintos „Kasinėjimo (žemės) 
darbų Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (vietinės reikšmės keliuose, gatvėse, 

Kauno miesto 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=268554&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=268554&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382032&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382032&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382142&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382142&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=381843&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=381843&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=381843&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382324&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382324&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382319&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382319&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=461266
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=332899&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442295&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=442295&p_tr2=2
http://www.klaipeda.lt/&595547240
http://www.sirvintos.lt/lt/paslaugos/administracines-paslaugos/savivaldybes-administracijos-teikiamu-rv8u.html
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Nr. Teisės aktas Savivaldybė, kuriai taikoma 

pėsčiųjų ir dviračių takuose, aikštėse, skveruose, kiemuose ir žaliuosiuose plotuose), jos ar jos dalies 
atitvėrimo arba eismo joje apribojimo taisyklės“ 
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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.  

- Savivaldybė Nurodo pareiškėjas Pasirenkama iš reikšmių 
sąrašo 

Privalomas  Galima pasirinkti 
vieną reikšmę 

- 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 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

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 

Fizinio asmens 
kodas turi nebūti 
perduodamas SI 
specialistui su 
prašymo 
informacija.  

Vardas Gaunama iš GR Automatinis Privalomas   

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 

 

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 

Automatinis Privalomas Galima  
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

naudotojo VIISP 
paskyros 

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  Fizinio asmens 
kodas turi nebūti 
perduodamas SI 
specialistui su 
prašymo 
informacija. 

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  

Paslaugos gavėjo 
(juridinio asmens) 
duomenys 

 

Taisyklė duomenų 
grupei: 

Matomi, kai 

Juridinio asmens 
kodas 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

Pavadinimas Gaunama iš JAR Automatinis Privalomas   

Buveinė (adresas) Gaunama iš JAR Automatinis Privalomas   

                                                
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 

prašymą pildo: 

• Juridinio asmens 
vadovas 

• Asmuo, įgaliotas 
juridinio asmens 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

 Pasirinkite paslaugą: 
1. Leidimo 

kasinėti 
išdavimas 

2. Leidimo 
pratęsimas 

3. Leidimo 
galiojimo 
sustabdymas 

4. Leidimo 
galiojimo 
sustabdymo 
panaikinimas 

5. Leidimo 
galiojimo 
panaikinimas 

6. Pranešimas 
apie baigtus 
vykdyti darbus 

7. Pranešimas 
apie avarinius 
darbus 

8. Leidimo 
aptverti 
išdavimas (be 
leidimo 
kasinėti) 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama iš reikšmių 
sąrašo 

 

Privalomas  
 

Paslaugą 
apmokančio 

Požymis, ar už 
paslaugą mokės kitas 
asmuo 

Nurodo pareiškėjas Galimybė pažymėti požymį Neprivalomas   
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

asmens duomenys 

 

Taisyklė: Rodoma 
tik tais atvejais, 
kuomet 
savivaldybėje 
paslauga yra 
mokama 

(17.1, 17.2, 17.8, 
paslaugos) 

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” 

 

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 (17.1 leidimo kasinėti išdavimas) 

Informacija apie 
užsakovą 
(statytoją) 

Darbų užsakovas 
(statytojas) yra: 

► Pareiškėjas 
► Paslaugos 

gavėjas 
► Savivaldybė 
► Kitas asmuo 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
pateikto reikšmių sąrašo 

Privalomas  Galima pasirinkti 
vieną reikšmę. 

Reikšmė 
„Paslaugos 
gavėjas“ turi būti 
galima pasirinkti 
tik tokiu atveju, jei 
lauke „Prašymą 
teikia:“ yra 
pasirinktos 
reikšmės 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

„Įgaliotas asmuo 
atstovauti 
fiziniam 
asmeniui“ arba 

„Įgaliotas asmuo 
atstovauti 
juridiniam 
asmeniui“. 

Užsakovo (statytojo) 
asmens kodas 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas Rodomas, jei 
lauke „Darbų 
užsakovas 
(statytojas) yra:“ 
pasirinkta 
reikšmę „Kitas 
asmuo“. 

Jei pateikiamas 
fizinio asmens 
kodas, šis kodas 
turi nebūti 
perduodamas SI 
specialistui su 
prašymo 
informacija. 

Telefono nr. Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas Laukai rodomi, 
jei lauke „Darbų 
užsakovas 
(statytojas) yra:“ 
pasirinktos 
reikšmės 
„Paslaugos 
gavėjas“ arba 
„Kitas asmuo“. 

 

El. pašto  Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas  

- Ar darbų vykdymui yra 
samdomas rangovas? 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė „taip“ 
/ „ne“ 

Privalomas  Kontekstinė 
pagalba: 

„Pažymėkite 
reikšmę „Taip“, jei 
darbų rangovas 
yra kitas asmuo, 
nei užsakovas 
(statytojas).“ 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Informacija apie 
rangovą 

 

Taisyklė duomenų 
grupei: 

Laukai matomi, jei 
lauke „Ar darbų 
vykdymui yra 
samdomas 
rangovas?“ 
pasirinkta reikšmė 
„Taip“. 

Rangovas yra: 

► Pareiškėjas 
► Paslaugos 

gavėjas 
► Kitas asmuo 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
pateikto reikšmių sąrašo 

Privalomas  Galima pasirinkti 
vieną reikšmę 

Reikšmė 
„Paslaugos 
gavėjas“ turi būti 
galima pasirinkti 
tik tokiu atveju, jei 
lauke „Prašymą 
teikia:“ yra 
pasirinktos 
reikšmės 

„Įgaliotas asmuo 
atstovauti 
fiziniam 
asmeniui“ arba 

„Įgaliotas asmuo 
atstovauti 
juridiniam 
asmeniui“. 

Rangovo asmens 
kodas 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas Rodomas, jei 
lauke 
„Rangovas yra:“ 
pasirinkta 
reikšmė „Kitas 
asmuo“ 

Jei pateikiamas 
fizinio asmens 
kodas, šis kodas 
turi nebūti 
perduodamas SI 
specialistui su 
prašymo 
informacija. 

Telefono nr. Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas Laukai rodomi, 
jei lauke 
„Rangovas yra:“ 
pasirinktos 
reikšmės 
„Paslaugos 
gavėjas“ arba 
„Kitas asmuo“. 

 

El. pašto  Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas  
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Informacija apie 
atliekamus 
kasinėjimu darbus 

Darbų 
atlikimo 
adresas 

Vietovė Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas 

 

Turi būti siūlomos reikšmės 
iš adresų registro 

Privalomas  

 

Turi būti galimybė 
nurodyti daugiau, 
nei vieną adresą 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Nurodykite darbų 
atlikimo adresą ar 
adresus. Jei 
klojama trasa, 
nurodykite trasos 
pradžios ir 
pabaigos adresus. 

Gatvė Nurodo pareiškėjas Neprivalomas  

Namo / 
sklypo 
numeris 

Nurodo pareiškėjas Neprivalomas  

Darbų tikslas  Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

Darbų pobūdis: 

► Atviras 
kasimas 

► Uždaras 
kasimas 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas  Galima pasirinkti 
daugiau, nei vieną 
reikšmę. 

 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Nurodykite vieną 
arba abu kasimo 
darbų pobūdžius.“ 

Ar vykdomiems 
darbams yra 
reikalingas statybos 
leidimas arba įgaliotų 
savivaldybės arba 
valstybės tarnautojų 
raštiškų pritarimų 
darbams kopijos? 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė „taip“ 
/ „ne“ 

Privalomas   

Statybos leidimo 
numeris 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privaloma 
užpildyti vieną iš 

Laukai rodomi, 
jei lauke „Ar 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Įgaliotų savivaldybės 
arba valstybės 
tarnautojų raštiškų 
pritarimų kopijos 

Nurodo pareiškėjas 

 

Prisegamas dokumentas 
laukų: arba 
pateikti statybos 
leidimo numerį, 
arba prisegti 
Įgaliotų 
savivaldybės arba 
valstybės 
tarnautojų 
raštiškų pritarimų 
kopijas 

 

vykdomiems 
darbams yra 
reikalingas 
statybos 
leidimas arba 
įgaliotų 
savivaldybės 
arba valstybės 
tarnautojų 
raštiškų 
pritarimų 
darbams 
kopijos?“ 
pasirinkta 
reikšmė „Taip“ 

 

 

Su interesuotomis 
institucijomis 
suderintas statinio 
projektas: žemės 
darbų aprašas ir 
schema arba, jei 
statinio projektas 
nereikalingas, žemės 
darbų schema 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Privalomas  Kontekstinė 
pagalba: 

„Prisekite 
skaitmeninį, su 
kasinėjimo 
(žemės) darbų 
vykdymo vietoje 
esančių požeminių 
statinių, 
susisiekimo 
komunikacijų 
savininkais 
(naudotojais, 
valdytojais), 
kitomis 
interesuotomis 
institucijomis 
suderintą statinio 
projektą: žemės 
darbų aprašo ir 
schemos kopijas, 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

(galite pateikti 
skanuotas ar 
fotografuotas 
kopijas). Jei 
statinio projektas 
nėra reikalingas, 
prisekite žemės 
darbų schemą.“ 

Ar darbų vykdymui yra 
numatomi naudoti 
mechanizmai? 

Nurodo pareiškėjas 

 

Pasirenkama reikšmė „taip“ 
/ „ne“ 

Privalomas   

Darbų vykdymui 
numatomi naudoti 
mechanizmai 

Nurodo pareiškėjas 

 

Rankinis įvedimas Privalomas  Turi būti galimybė 
nurodyti daugiau, 
nei vieną reikšmę 

Kasinėjimo 
darbų 
laikotarpis 

Darbų 
pradžia 

Nurodo pareiškėjas 

 

Rankinis įvedimas 

Pasirenkama reikšmė iš 
kalendoriaus 

Privalomas   

Darbų 
pabaiga 

Nurodo pareiškėjas 

 

Rankinis įvedimas 

Pasirenkama reikšmė iš 
kalendoriaus 

Privalomas   

Darbų vadovo 
informacija 

Darbų vadovas yra: 

► Pareiškėjas 
► Kitas asmuo 

Nurodo pareiškėjas 

 

Pasirenkama reikšmė iš 
reikšmių sąrašo 

Privalomas Rodomas, jei 
pareiškėjas yra 
fizinis asmuo 

Galima nurodyti 
vieną reikšmę 

Vardas Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas Rodomi, jei 
lauke „Darbų 
vadovas yra:“ 
pasirinkta 
reikšmė „Kitas 
asmuo“, arba jei 
pareiškėjas yra 
juridinis asmuo. 

 

Pavardė Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas  

Telefono nr. Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas  

El. pašto adresas Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas  
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Kvalifikacijos atestato 
Nr. 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

Taisyklė duomens 
laukui: pagal 
paslaugos analizės 
metu galiojančias 
tvarkas, laukas (ir 
žemiau pateikiami 
susiję Statinio 
statybos techninio 
prižiūrėtojo 
duomenų laukai) 
rodomas, tik jei 
prašymas yra 
teikiamas Kauno m. 
savivaldybei. 
Paslaugos diegimo 
metu Diegėjas 
turės suderinti šio 
lauko reikalingumą 
kitose 
savivaldybėse. 

Ar kasinėjimo darbų 
atlikimui ir ardomos 
kelio dangos atkūrimui 
reikalingas statinio 
statybos techninis 
prižiūrėtas? 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė „taip“ 
/ „ne“ 

Privalomas  Kontekstinė 
pagalba: 

„Statinio statybos 
techninis 
prižiūrėtas yra 
reikalingas visais 
atvejais, kai yra 
ardoma 
asfaltbetonio 
danga, bei kitais 
teisės aktuose 
nurodytais 
atvejais. Žemės 
darbams gatvėse 
ir keliuose statinio 
statybos techninis 
prižiūrėtas privalo 
turėti kvalifikacijos 
atestatą, išduotą 
statinių grupėms 
keliai, keliai 
(gatvės).“ 

Statinio statybos 
techninio 
prižiūrėtojo, 
atsakingo už 
dangas, duomenys  

Taisyklė laukų 
grupei: 

Laukai rodomi, jei 
lauke „Ar 
kasinėjimo darbų 
atlikimui ir ardomos 

Vardas Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

Pavardė Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

Kvalifikacijos atestato 
Nr. 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

Civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo 
sutarties Nr. 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

Civilinės atsakomybės Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Privalomas   
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

kelio dangos 
atkūrimui 
reikalingas statinio 
statybos techninis 
prižiūrėtas?“ 
pasirinkta reikšmė 
„Taip“ 

 

privalomojo draudimo 
sutartis 

Sutarties su paskirtu 
statinio statybos 
techniniu prižiūrėtoju 
kopija 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Privalomas  Kontekstinė 
pagalba: 

„Prisekite 
skaitmeninę 
sutarties su 
paskirtu statinio 
statybos techniniu 
prižiūrėtoju 
(išskyrus I grupės 
nesudėtingą 
statinį) kopiją. 
Galite prisegti 
skanuotą arba 
fotografuotą 
kopiją.“ 

Telefono nr. Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

El. pašto adresas Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

Informacija apie 
numatomas ardyti 
dangas 

 

Taisyklė duomenų 
laukų grupei: 

Laukai, kuriuose 
yra nurodomi 
ardomų dangų 
plotai turi būti 
rodomi tik jei 
prašymas teikiamas 
Kauno miesto 

Numatomos ardyti 
dangos: 

► Važiuojamosio
s gatvės 
dalies 

► Pėsčiųjų ar 
dviračių takų 

► Žalieji plotai 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
reikšmių sąrašo 

Privalomas   

Ardomos 
važiuojamosios gatvės 
dalies dangos tipas (-
ai): 

► Asfaltbetonis 
► Žvyras 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
reikšmių sąrašo 

Privalomas Rodomas, jei 
lauke 
„Numatomos 
ardyti dangos:“ 
pasirinkta 
reikšmė 

Galima pasirinkti 
daugiau, nei vieną 
reikšmę. 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

savivaldybei. ► Kita danga (-
os) 

„Važiuojamosio
s gatvės dalies“ 

Ardomas gatvės 
asfaltbetonio dangos 
plotas, m

2
 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas Rodomas, jei 
lauke „Ardomos 
važiuojamosios 
gatvės dalies 
dangos tipas (-
ai):“ pasirinkta 
reikšmė 
„Asfaltbetonis“ 

 

Ardomas gatvės žvyro 
dangos plotas, m

2
 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas Rodomas, jei 
lauke „Ardomos 
važiuojamosios 
gatvės dalies 
dangos tipas (-
ai):“ pasirinkta 
reikšmė 
„Žvyras“ 

 

Ardoma 
kita 
važiuojam
osios 
gatvės 
dalies 
danga 

Dangos 
tipas 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Neprivalomas Rodomas, jei 
lauke „Ardomos 
važiuojamosios 
gatvės dalies 
dangos tipas (-
ai):“ pasirinkta 
reikšmė „Kita 
danga (-os)“ 

Turi būti galimybė 
nurodyti daugiau 
nei vieną reikšmę 
(kelis dangos tipus 
ir ardomą plotą 
kiekvienam 
nurodytam tipui). 

Ardomos 
dangos 
plotas, m

2
 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Neprivalomas 

Numatoma ardyti 
pėsčiųjų ar dviračių 
takų dangos: 

► Asfaltbetonis 
► Plytelės 
► Kita danga (-

os) 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
reikšmių sąrašo 

Privalomas Rodomas, jei 
lauke 
„Numatomos 
ardyti dangos:“ 
pasirinkta 
reikšmė 
„Pėsčiųjų ar 
dviračių takų“ 

Galima pasirinkti 
daugiau, nei vieną 
reikšmę. 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Ardomas pėsčiųjų ar 
dviračių takų 
asfaltbetonio dangos 
plotas, m

2
 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas Rodomas, jei 
lauke 
„Numatoma 
ardyti pėsčiųjų 
ar dviračių takų 
dangos:“ 
pasirinkta 
reikšmė 
„Asfaltbetonis“ 

 

Ardomas pėsčiųjų ar 
dviračių takų plytelių 
dangos plotas, m

2 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas Rodomas, jei 
lauke 
„Numatoma 
ardyti pėsčiųjų 
ar dviračių takų 
dangos:“ 
pasirinkta 
reikšmė 
„Plytelės“ 

 

Ardoma 
kita 
pėsčiųjų 
ar 
dviračių 
takų 
danga 

Dangos 
tipas 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Neprivalomas Rodomas, jei 
lauke 
„Numatoma 
ardyti pėsčiųjų 
ar dviračių takų 
dangos:“ 
pasirinkta 
reikšmė „Kita 
danga (-os)“ 

Turi būti galimybė 
nurodyti daugiau, 
nei vieną reikšmę 
(kelis dangos tipus 
ir ardomą plotą 
kiekvienam 
nurodytam tipui). 

Ardomos 
dangos 
plotas 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Neprivalomas 

Ardomi žalieji plotai, 
m

2
 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas Rodomas, jei 
lauke 
„Numatomos 
ardyti dangos:“ 
pasirinkta 
reikšmė „Žalieji 
plotai.“ 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Kasinėjimo darbų 
aptvėrimo 
duomenys 

 

Ar bus ribojamas 
transporto ar pėsčiųjų 
eismas? 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė „taip“ 
/ „ne“ 

Privalomas   

Suderintos apylankų ir 
kelio ženklų išdėstymo 
schemos 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Privalomas Matomas, jei 
lauke „Ar bus 
ribojimas 
transporto ar 
pėsčiųjų 
eismas?“ 
pasirinkta 
reikšmė „Taip“ 

Kontekstinė 
pagalba Kauno m, 
sav.: 

„Prisekite 
apylankų ir kelio 
ženklų išdėstymo 
schemas, 
suderintas  su 
Kauno miesto 
savivaldybės 
administracijos 
Miesto tvarkymo ir 
Transporto ir 
eismo 
organizavimo 
skyriais, Kauno 
apskrities 
vyriausiojo 
policijos 
komisariato Kelių 
policijos valdyba.“ 

Kontekstinė 
pagalba Klaipėdos 
m, sav.: 

„Prisekite 
apylankų ir kelio 
ženklų išdėstymo 
schemas, 
suderintas su 
Klaipėdos 
apskrities VPK 
Kelių policijos 
biuru“ 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Kontekstinė 
pagalba Klaipėdos 
m, sav.: 

„Pateikite 
apylankų ir kelio 
ženklų išdėstymo 
schemas, 
suderintas su 
Klaipėdos 
apskrities VPK 
Kelių policijos 
biuru“ 

Ar bus nutraukiamas 
eismas gatvėse, 
kuriomis važiuoja 
keleivinis transportas? 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė „taip“ 
/ „ne“ 

Privalomas Nerodomas, jei 
lauke „Darbų 
užsakovas 
(statytojas) yra“ 
pasirinkta 
reikšmė 
„Savivaldybė“ 

Laukai rodomi tik 
tokiu atveju, jei 
prašymas yra 
teikiamas 
Klaipėdos miesto 
savivaldybei. 

Sutarties dėl keleivinio 
transporto patirtų 
nuostolių atlyginimo 
kopija 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Privalomas Matomas, jei 
lauke „Ar bus 
nutraukiamas 
eismas 
gatvėse, 
kuriomis 
važiuoja 
keleivinis 
transportas?“ 
pasirinkta 
reikšmė „Taip“ 

Aptvėrimo ar 
atitvėrimo schema su 
trumpu aprašymu, iš 
kokių medžiagų tvora 
bus įrengiama 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Privalomas   
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Kiti prisegami 
dokumentai 

Papildomi dokumentai Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Neprivalomas  Kontekstinė 
pagalba Kauno m. 
savivaldybei: 

„Jei reikalinga, 
prisekite 
papildomus 
dokumentus: 
Žemės savininko 
(naudotojo, 
valdytojo) ir kelio 
(gatvės) savininko 
(valdytojo) 
raštiško sutikimo 
kopiją; 

Kultūros paveldo 
departamento prie 
Kultūros 
ministerijos Kauno 
teritorinio 
padalinio leidimo 
(suderinimo) 
kopiją; 

Kauno miesto 
savivaldybės 
administracijos 
Aplinkos 
apsaugos skyriaus 
leidimo tvarkyti 
želdinius kopiją; 

Sutarties su 
dangą įrengiančia 
organizacija 
kopiją; 

Sutarties su 
pagrindų įrengimą 
tikrinančia 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

nepriklausoma 
akredituota 
laboratorija kopiją; 

Darbų 
organizavimo 
grafiką“ 

Kontekstinė 
pagalba Klaipėdos 
m. savivaldybei: 

„Jei reikalinga, 
prisekite 
papildomus 
dokumentus: 

Kalendorinį darbų 
vykdymo grafiką 
dėl darbų trukmės 
suderinimo, kai 
vykdomi didelės 
apimties 
kasinėjimo darbai; 

Jei vykdant 
kasinėjimo darbus 
reikalinga kirsti, 
persodinti ar kitaip 
pašalinti, genėti 
medžius, krūmus, 
naikinti veją, 
pateikia Aplinkos 
kokybės skyriaus 
leidimo želdiniams 
tvarkyti kopiją; 

Jei statinio 
statybos arba 
rekonstrukcijos 
darbai vykdomi 
kultūros vertybių 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

apsaugos zonoje, 
Kultūros vertybių 
apsaugos 
departamento 
išduoto leidimo 
kopiją; 

Sutarties ar 
suderinimo 

su  gatvės 
važiuojamosios 
dalies, šaligatvio 
dangos atkūrimo 
darbus atliekančia 
atestuota statybos 
organizacija 
kopija; 

Sutarties ar 
suderinimo 
su želdinius 
atkuriančia 
atestuota arba 
juos prižiūrinčia 
organizacija, 
turinčia leidimą ar 
atestatą šiai 
veiklai vykdyti.“ 

Specifiniai laukai (17.2 Leidimo pratęsimas) 

- Leidimo numeris Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

- Pratęsimo priežastis Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

- 
Prašau pratęsti leidimo 
galiojimą iki 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas 

Pasirenkama data iš 
kalendoriaus 

Privalomas   
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Specifiniai laukai (17.3 Leidimo galiojimo sustabdymas) 

- Leidimo numeris Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

- Galiojimo sustabdymo 
priežastis 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

Specifiniai laukai (17.4 Leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas) 

- Leidimo numeris Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

- Galiojimo sustabdymo 
panaikinimo priežastis 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

Specifiniai laukai (17.5 Leidimo galiojimo panaikinimas) 

- Leidimo numeris Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

- Galiojimo panaikinimo 
priežastis 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

Specifiniai laukai (17.6 pranešimas apie baigtus vykdyti darbus) 

- Pranešama apie 
baigtus vykdyti: 

► Kasinėjimo 
darbus 

► Avarinius 
darbus 

► Darbus, 
kuriems buvo 
reikalingas 
aptvėrimas 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
sąrašo 

Privalomas  Galima pasirinkti 
vieną reikšmę 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

- Leidimo numeris Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas Rodoma, jei 
lauke 
„Pranešama 
apie baigtus 
vykdyti:“ 
pasirinkta 
reikšmė 
„Kasinėjimo 
darbus“ arba 
„Darbus, 
kuriems buvo 
reikalingas 
aptvėrimas“. 

 

- Pranešimo apie 
avarinius darbus eilės 
numeris 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas Rodomas, tik jei 
prašymas yra 
teikiamas 
Klaipėdos 
miesto 
savivaldybei. 

 

- Seniūnijos atstovo 
raštiškas patvirtinimas 
dėl dangų ir aplinkos 
sutvarkymo 

 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Privalomas Rodomas, tik jei 
prašymas yra 
teikiamas 
Kauno miesto 
savivaldybei. 

 

- Prisegami dokumentai Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Neprivalomas  Kontekstinė 
pagalba Kauno 
miesto 
savivaldybei: 

„Jei reikalinga, 
prisekite šiuos 
dokumentus: 

laboratorinių 
tyrimų, bandymų, 
matavimų 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

protokolus, 
patvirtinančius, 
kad gruntas ir 
pagrindai 
sutankinti 
tinkamai. 

Galite prisegti 
skanuotas arba 
fotografuotas 
dokumentų 
kopijas.” 

Kontekstinė 
pagalba Klaipėdos 
miesto 
savivaldybei: 

„Jei reikalinga, 
prisekite šiuos 
dokumentus: 

derinimo aktą 
kasinėjimo 
darbams vykdyti 
su požemines 
komunikacijas 
derinusiomis 
organizacijomis 
apie tai, kad po 
darbų vykdymo 
nepažeisti jų 
inžineriniai tinklai; 

paslėptų darbų 
aktus pagrindų 
įrengimui po 
atkurta pagrindinių 
gatvių 
važiuojamąja 
dalimi, nurodant 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

kiekvieno 
sluoksnio 
medžiagas, jų 
storius ir 
sutankinimo 
modulį; 

panaudotų 
medžiagų atitikties 
deklaracijas 
asfaltbetonio 
pagrindams 
įrengti; 

asfaltbetonio 
dangų atkūrimui 
panaudoto 
asfaltbetonio 
mišinio pasus; 

 įsipareigojimą 
prižiūrėti atkurtas 
dangas penkerių 
metų laikotarpiui, 
želdinius trejų 
metų laikotarpiu. 

Galite prisegti 
skanuotas arba 
fotografuotas 
dokumentų 
kopijas.“ 

Specifiniai laukai (17.7 Pranešimas apie vykdomus avarinius darbus) 

Kontekstinė pagalba Kauno miesto savivaldybei, rodoma specifiniams laukams dėl Pranešimo apie vykdomus avarinius darbus: „Avarijos likviduojamos ir 
dangos sutvarkomos per 5 darbo dienas. Avarijos likvidavimui (įskaitant dangų sutvarkymą) užtrukus ilgiau kaip 5 darbo dienas, statytojas (užsakovas) ar jo 
įgaliotas asmuo, nepertraukdami darbo, privalo gauti leidimą kasinėti.“ 

Kontekstinė pagalba Klaipėdos miesto savivaldybei, rodoma specifiniams laukams dėl Pranešimo apie vykdomus avarinius darbus: „Avarijos likvidavimui ir 
dangos sutvarkymui yra skiriamos 5 darbo dienos, išskirtiniais atvejai gali būti skiriama ir daugiau dienų. Avarijos likvidavimu, įskaitant dangų sutvarkymą, 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

užtrukus ilgiau, nei nustatytą  darbo dienų skaičių, privaloma gauti leidimą kasinėti. Jei dėl gamtinių sąlygų (pvz., avariniai darbai vykdomi žiemą)  dangos 
atkūrimas per 5 d. d. nėra galimas, reikalinga pridėti dangos atkūrimo garantinį raštą su šiuo pranešimu arba savivaldybei pr iduodant atliktus avarinius darbus. 

- Avarijos rūšis:  

► Komunikacinių 
ryšių kabelių 

► Elektros tinklų 
► Vandentiekio tinklų 
► Kanalizacijos 

linijos 
► Šiluminių trasų 
► Kita 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
reikšmių sąrašo 

Privalomas  Galima pasirinkti 
daugiau, nei vieną 
reikšmę. 

- Kita avarijos rūšis Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

- Pranešimo apie 
avarinius darbus 
numeris 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas Rodomas, tik jei 
prašymas yra 
teikiamas 
Klaipėdos 
miesto 
savivaldybei. 

Kontekstinė 
pagalba: 

„Nurodykite Jūsų 
suteiktą avarinių 
darbų eilės 
numerį.“ 

- Objekto pavadinimas Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Neprivalomas  Kontekstinė 
paklaba: 

„Jei avarijos 
objektas turi 
pavadinimą, 
nurodykite šį 
pavadinimą.“ 

- Avarinių 
darbų 
trukmė 

Darbų 
pradžia 

Nurodo pareiškėjas 

 

Rankinis įvedimas 

Pasirenkama reikšmė iš 
kalendoriaus 

Privalomas   

Darbų 
trukmė 

Nurodo pareiškėjas 

 

Rankinis įvedimas Privalomas  Kontekstinė 
pagalba: 

„Nurodykite 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

numatomą darbų 
trukmę dienomis, 
įskaitant dangų ir 
aplinkos 
sutvarkymą. 
Avarijos 
likvidavimui ir 
dangos 
sutvarkymui yra 
skiriamos 5 darbo 
dienos, išskyrus 
tuos atvejus, kai 
dangos atkūrimui 
kliudo gamtinės 
sąlygos (pvz., 
avariniai darbai 
yra vykdomi 
žiemą).“ 

Informacija apie 
numatomas ardyti 
dangas 

Numatomos ardyti 
dangos: 

► Važiuojamosio
s gatvės 
dalies 

► Pėsčiųjų ar 
dviračių takų 

► Žalieji plotai 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
reikšmių sąrašo 

Privalomas   

Ardomos 
važiuojamosios gatvės 
dalies dangos tipas (-
ai): 

► Asfaltbetonis 
► Žvyras 
► Kita danga (-

os) 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
reikšmių sąrašo 

Privalomas Rodomas, jei 
lauke 
„Numatomos 
ardyti dangos:“ 
pasirinkta 
reikšmė 
„Važiuojamosio
s gatvės dalies“ 

Galima pasirinkti 
daugiau, nei vieną 
reikšmę. 

Ardomas gatvės Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas Rodomas, jei  
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

asfaltbetonio dangos 
plotas, m

2
 

lauke „Ardomos 
važiuojamosios 
gatvės dalies 
dangos tipas (-
ai):“ pasirinkta 
reikšmė 
„Asfaltbetonis“ 

Ardomas gatvės žvyro 
dangos plotas, m

2
 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas Rodomas, jei 
lauke „Ardomos 
važiuojamosios 
gatvės dalies 
dangos tipas (-
ai):“ pasirinkta 
reikšmė 
„Žvyras“ 

 

Ardoma 
kita 
važiuojam
osios 
gatvės 
dalies 
danga 

Dangos 
tipas 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Neprivalomas Rodomas, jei 
lauke „Ardomos 
važiuojamosios 
gatvės dalies 
dangos tipas (-
ai):“ pasirinkta 
reikšmė „Kita 
danga (-os)“ 

Turi būti galimybė 
nurodyti daugiau 
nei vieną reikšmę 
(kelis dangos tipus 
ir ardomą plotą 
kiekvienam 
nurodytam tipui). 

Ardomos 
dangos 
plotas, m

2
 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Neprivalomas 

Numatoma ardyti 
pėsčiųjų ar dviračių 
takų dangos: 

► Asfaltbetonis 
► Plytelės 
► Kita danga (-

os) 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
reikšmių sąrašo 

Privalomas Rodomas, jei 
lauke 
„Numatomos 
ardyti dangos:“ 
pasirinkta 
reikšmė 
„Pėsčiųjų ar 
dviračių takų“ 

Galima pasirinkti 
daugiau, nei vieną 
reikšmę. 

Ardomas pėsčiųjų ar 
dviračių takų 
asfaltbetonio dangos 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas Rodomas, jei 
lauke 
„Numatoma 
ardyti pėsčiųjų 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

plotas, m
2
 ar dviračių takų 

dangos:“ 
pasirinkta 
reikšmė 
„Asfaltbetonis“ 

Ardomas pėsčiųjų ar 
dviračių takų plytelių 
dangos plotas, m

2 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas Rodomas, jei 
lauke 
„Numatoma 
ardyti pėsčiųjų 
ar dviračių takų 
dangos:“ 
pasirinkta 
reikšmė 
„Plytelės“ 

 

Ardoma 
kita 
pėsčiųjų 
ar 
dviračių 
takų 
danga 

Dangos 
tipas 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Neprivalomas Rodomas, jei 
lauke 
„Numatoma 
ardyti pėsčiųjų 
ar dviračių takų 
dangos:“ 
pasirinkta 
reikšmė „Kita 
danga (-os)“ 

Turi būti galimybė 
nurodyti daugiau, 
nei vieną reikšmę 
(kelis dangos tipus 
ir ardomą plotą 
kiekvienam 
nurodytam tipui). 

Ardomos 
dangos 
plotas 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Neprivalomas 

Ardomi žalieji plotai, 
m

2
 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas Rodomas, jei 
lauke 
„Numatomos 
ardyti dangos:“ 
pasirinkta 
reikšmė „Žalieji 
plotai.“ 

 

Avarinių darbų 
adresas 

Vietovė Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas 

 

Turi būti siūlomos reikšmės 

Privalomas  Turi būti galimybė 
nurodyti daugiau, 
nei vieną adresą 

Gatvė Nurodo pareiškėjas Neprivalomas  
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Namo / sklypo numeris Nurodo pareiškėjas 
iš adresų registro 

Neprivalomas  

Atsakingo asmens 
duomenys 

Vardas 

 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas  Kontekstinė 
pagalba: 

„Pateikite už 
avarinių darbų 
vykdymą 
atsakingo asmens 
kontaktinius 
duomenis.“ 

Pavardė Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas  

Telefono numeris Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas  

El. pašto adresas Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas  

- Avarinius darbų 
rangovas yra: 

► Pareiškėjas 
► Kitas asmuo 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė iš 
reikšmių sąrašo 

Privalomas   

Rangovo 
duomenys: 

Taisyklė duomenų 
lakų grupei: 

Laukai rodomi, tik 
jei lauke „Avarinius 
darbų rangovas 
yra:“ pasirinkta 
reikšmė „Kitas 
asmuo“. 

Rangovo asmens 
kodas 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas  Jei pateikiamas 
fizinio asmens 
kodas, šis kodas 
turi nebūti 
perduodamas SI 
specialistui su 
prašymo 
informacija. 

Telefono numeris Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

El. pašto adresas Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

- Ar avarinių darbų 
rangovas bus 
atsakingas ir už 
gerbūvio (dangos) 
atstatymą?  

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė „taip“ 
/ „ne“ 

Privalomas   
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

Už gerbūvio 
(dangos) atstatymą 
atsakingo asmens 
duomenys 

Taisyklė duomenų 
lakų grupei: 

Laukai rodomi, jei 
lauke “Ar avarinių 
darbų rangovas bus 
atsakingas ir už 
gerbūvio (dangos) 
atstatymą?” 
pasirinkta reikšmė 
“Ne” 

Už gerbūvio (dangos) 
atstatymą atsakingo 
asmens kodas 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas  Jei pateikiamas 
fizinio asmens 
kodas, šis kodas 
turi nebūti 
perduodamas SI 
specialistui su 
prašymo 
informacija. 

Telefono numeris Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

El. pašto adresas Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

- Situacijos schema Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Privalomas  Kontekstinė 
pagalba: 

„Prisekite 
situacijos schemą, 
planą su 
pažymėta avarine 
vieta 
(toponuotrauką ar 
kitą vaizdinę 
medžiagą)“ 

Specifiniai laukai (17.8 Leidimo aptverti išdavimas (be leidimo kasinėti)) 

- Aptvėrimo priežastis, 
darbų vykdymo tikslas 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

- 

 

Ar vykdomiems 
darbams yra 
reikalingas statybos 
leidimas arba įgaliotų 
savivaldybės arba 
valstybės tarnautojų 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė „taip“ 
/ „ne“ 

Privalomas 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

raštiškų pritarimų 
darbams kopijos? 

Statybos leidimo 
numeris 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privaloma 
užpildyti vieną iš 
laukų: arba 
pateikti statybos 
leidimo numerį, 
arba prisegti 
Įgaliotų 
savivaldybės arba 
valstybės 
tarnautojų 
raštiškų pritarimų 
kopijas 

Laukai rodomi, 
jei lauke „Ar 
vykdomiems 
darbams yra 
reikalingas 
statybos 
leidimas arba 
įgaliotų 
savivaldybės 
arba valstybės 
tarnautojų 
raštiškų 
pritarimų 
darbams 
kopijos?“ 
pasirinkta 
reikšmė „Taip“ 

 

 

Įgaliotų savivaldybės 
arba valstybės 
tarnautojų raštiškų 
pritarimų kopijos 

Nurodo pareiškėjas 

 

Prisegamas dokumentas  

- Darbų 
vykdymo 
vieta 

Vietovė Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas 

 

Turi būti siūlomos reikšmės 
iš adresų registro 

Privalomas   

Gatvė Nurodo pareiškėjas Neprivalomas   

Namo / 
sklypo 
numeris 

Nurodo pareiškėjas Neprivalomas   

- Ar bus ribojamas 
transporto ar pėsčiųjų 
eismas? 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė „taip“ 
/ „ne“ 

Privalomas   

- Suderintos apylankų ir 
kelio ženklų išdėstymo 
schemos, kuriose 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Privalomas Matomas, jei 
lauke „Ar bus 
ribojimas 

Kontekstinė 
pagalba Kauno m, 
sav.: 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

nurodoma tiksli darbų 
atlikimo vieta 

transporto ar 
pėsčiųjų 
eismas?“ 
pasirinkta 
reikšmė „Taip“ 

„Prisekite 
apylankų ir kelio 
ženklų išdėstymo 
schemas, 
suderintas  su 
Kauno miesto 
savivaldybės 
administracijos 
Miesto tvarkymo ir 
Transporto ir 
eismo 
organizavimo 
skyriais, Kauno 
apskrities 
vyriausiojo 
policijos 
komisariato Kelių 
policijos valdyba.“ 

Kontekstinė 
pagalba Klaipėdos 
m, sav.: 

„Prisekite 
apylankų ir kelio 
ženklų išdėstymo 
schemas, 
suderintas su 
Klaipėdos 
apskrities VPK 
Kelių policijos 
biuru“ 
Kontekstinė 
pagalba Klaipėdos 
m, sav.: 

„Pateikite 
apylankų ir kelio 
ženklų išdėstymo 
schemas, 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

suderintas su 
Klaipėdos 
apskrities VPK 
Kelių policijos 
biuru“ 

- Ar darbų, kuriems 
reikalingas 
aptvėrimas, užsakovas 
yra savivaldybė? 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė „taip“ 
/ „ne 

Privalomas   

- Ar bus nutraukiamas 
eismas gatvėse, 
kuriomis važiuoja 
keleivinis transportas? 

Nurodo pareiškėjas Pasirenkama reikšmė „taip“ 
/ „ne 

Privalomas Rodomas, jei 
lauke „Ar darbų, 
kuriems 
reikalingas 
aptvėrimas, 
užsakovas yra 
savivaldybė?“ 
pasirinkta 
reikšmė „Ne“ 

Laukai rodomi tik 
tokiu atveju, jei 
prašymas yra 
teikiamas 
Klaipėdos miesto 
savivaldybei. 

- Sutarties dėl keleivinio 
transporto patirtų  
nuostolių atlyginimo 
kopija 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Privalomas Rodomas, jei 
lauke „Ar bus 
nutraukiamas 
eismas 
gatvėse, 
kuriomis 
važiuoja 
keleivinis 
transportas?“ 
pasirinkta 
reikšmė „Taip“ 

- Aptvėrimo 
laikotarpis 

Aptvėrimo 
pradžia 

Nurodo pareiškėjas 

 

Rankinis įvedimas 

Pasirenkama reikšmė iš 
kalendoriaus 

Privalomas   

Aptvėrimo Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

pabaiga  Pasirenkama reikšmė iš 
kalendoriaus 

- Aptvėrimo ar 
atitvėrimo schema su 
trumpu aprašymu, iš 
kokių medžiagų tvora 
bus įrengiama 

Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Privalomas   

Darbų vadovo 
informacija 

Darbų vadovas yra: 

► Pareiškėjas 
► Kitas asmuo 

Nurodo pareiškėjas 

 

Pasirenkama reikšmė iš 
reikšmių sąrašo 

Privalomas Rodomas, jei 
pareiškėjas yra 
fizinis asmuo 

Galima nurodyti 
vieną reikšmę 

Vardas Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas Rodomi, jei 
lauke „Darbų 
vadovas yra:“ 
pasirinkta 
reikšmė „Kitas 
asmuo“, arba jei 
pareiškėjas yra 
juridinis asmuo. 

 

Pavardė Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas  

Telefono nr. Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas  

El. pašto adresas Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas  

Kvalifikacijos atestato 
Nr. 

Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas Privalomas   

- Papildomi dokumentai Nurodo pareiškėjas Prisegamas dokumentas Neprivalomas  Kontekstinė 
pagalba Klaipėdos 
miesto 
savivaldybei: 

 

“Jei reikalingas 
leidimas statybai ir 
rekonstrukcijai 
vykdyti kultūros 
vertybių apsaugos 
zonoje, prisekite 
Kultūros vertybių 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų šaltinis Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / 
Pastabos 

apsaugos 
departamento 
išduoto leidimo 
kopiją.” 

Papildomi duomenų laukai 

- 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). 

 

- Papildoma informacija Nurodo pareiškėjas Rankinis įvedimas / 
prisegamas dokumentas 

Neprivalomas   
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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.  Laukiama: Išduotas 
leidimas  

Rodoma  tarpinio informavimo – „Išduotas leidimas“ atveju. Patvirtinta 

4.  Laukiama: Pratęstas 
leidimas 

Rodoma  tarpinio informavimo – „Pratęstas leidimas“ atveju Patvirtinta 

5.  Laukiama: Leidimas 
nepratęstas 

Rodoma  tarpinio informavimo – „Leidimas nepratęstas“ atveju Patvirtinta 

6.  Laukiama: Panaikintas  
leidimo galiojimo 
sustabdymas 

Rodoma  tarpinio informavimo – „Panaikintas leidimo galiojimo 
sustabdymas“ atveju 

Patvirtinta 

7.  Laukiama: Atsisakyta priimti 
darbus 

Rodoma tarpinio informavimo – „Atsisakyta priimti darbus“ atveju Patvirtinta 

8.  Laukiama: Apie avarinius 
darbus pranešta 

Rodoma tarpinio informavimo – „Apie avarinius darbus pranešta“ 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.  2014.05.27 Pateikus prašymą elektroniniu būdu, siūlome išduoti tik skaitmeninę leidimo 
kasinėti ar / ir aptverti kopiją. 
 
Jei SI specialistas prašymo nagrinėjimo metu nustatys, kad leidimo 
išdavimui reikalingi papildomi derinimai su žemės, požeminių statinių, 
susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais, valdytojais), ar kitomis 
institucijomis, tokius derinimus pareiškėjas vykdys atskirais dokumentais, o 
šiuos derinimo dokumentus perduos SI specialistui elektroniniu būdu (pvz., 
dokumentų skanuotos arba fotografuotos kopijos).  

Kauno m.: patvirtinta 2014.05.30 skambučio metu 
Klaipėdos m.: patvirtinta 2014.06.02 skambučio metu 
Širvintų r.: patvirtinta 2014.05.29 skambučio metu 
Ignalinos r.: Paslauga neteikiama 

2.  2014. 05.27 Paslauga yra teikiama tik: 
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. 

Kauno m.: patvirtinta 2014.05.30 skambučio metu 
Klaipėdos m.: patvirtinta 2014.06.02 skambučio metu 
Širvintų r.: patvirtinta 2014.06.05 susitikimo metu 
Ignalinos r.: Paslauga neteikiama 

3.  2014. 05.27 Neleisti pateikti prašymo, jei pareiškėjo teisinis statusas yra 
„bankrutuojantis“, „bankrutavęs“ ar „likviduojamas“. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.05.08 el. paštu 
Klaipėdos m.: patvirtinta 2014.06.02 skambučio metu 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.05.09 el. paštu 
Ignalinos r.: Paslauga neteikiama 

4.  2014. 05.27 Praėjus SI specialisto prašymo patikslinimui skirtam terminui, prašymas 
grąžinamas specialistui pakartotiniam svarstymui. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.05.08 el. paštu 
Klaipėdos m.: Patvirtinta 2014.05.08 el. paštu 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.05.09 el. paštu 
Ignalinos r.: Paslauga neteikiama 

5.  2014. 05.27 Praėjus SI specialisto apmokėjimo už paslaugą skirtam terminui, prašymas 
grąžinamas specialistui pakartotiniam svarstymui. 

Kauno m.: Patvirtinta 2014.05.08 el. paštu 
Klaipėdos m.: patvirtinta 2014.06.02 skambučio metu 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.05.09 el. paštu 
Ignalinos r.: Paslauga neteikiama 

6.  2014. 05.27 Pareiškėjui pateikus prašymą dėl leidimo kasinėti išdavimo, ir SI specialistui 
išdavus tokį leidimą, pareiškėjas galės teikti prašymus dėl šių su išduotu 
leidimu kasinėti susijusių paslaugų: 

Kauno m.: patvirtinta 2014.05.30 skambučio metu 
Klaipėdos m.: patvirtinta 2014.06.02 skambučio metu 
Širvintų r.: patvirtinta 2014.06.05 susitikimo metu 
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Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo 
data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

S.17.2 Leidimo pratęsimas; 
S.17.3 Leidimo galiojimo sustabdymas; 
S.17.5 Leidimo galiojimo panaikinimas; 
S.17.6 Pranešimas apie baigtus vykdyti darbus. 

Aukščiau išvardintas paslaugas pareiškėjas galės užsakyti interneto 
puslapyje www.epaslaugos.lt kaip su konkrečiu jau išduotu leidimu 
susijusias paslaugas. Prašymai, pateikti dėl paslaugų, susijusių su jau 
išduotu leidimu, bus susieti DVS. 
T. y., elektroninėje erdvėje bus išlaikomas vientisas paslaugos teikimo 
procesas – nuo prašymo pateikimo dėl leidimo kasinėti išdavimo iki 
kasinėjimo darbų priėmimo. 

Ignalinos r.: Paslauga neteikiama 

7.  2014. 05.27 Klausimas SI : Jei prašymas teikiamas dėl su jau išduotu leidimu susijusių 
paslaugų (pvz., dėl leidimo galiojimo pratęsimo ar sustabdymo), ar išduoto 
leidimo, dėl kurio teikiamas prašymas, nustatymui, prašyme užtenka pateikti 
išduoto leidimo numerį? 
 
Galutinis sprendimas: išduoto leidimo, dėl kurio teikiamas prašymas, 
nustatymui, prašyme užtenka pateikti išduoto leidimo numerį. 

Kauno m.: patvirtinta 2014.05.30 skambučio metu 
Klaipėdos m.: patvirtinta 2014.06.02 skambučio metu 
Širvintų r.: patvirtinta 2014.06.05 susitikimo metu 
Ignalinos r.: Paslauga neteikiama 

8.  2014. 05.27 Siūlome teikiant prašymą dėl leidimo kasinėti pratęsimo, jei leidimas kasinėti 
buvo išduotas kartu su leidimu aptverti, pareiškėjui atskirai nurodyti terminą, 
iki kurio prašoma pratęsti leidimą kasinėti, bei terminą, iki kurio prašoma 
pratęsti leidimą aptverti.   

Kauno m.: Atmesta 2014.05.30 skambučio metu 
Klaipėdos m.: Atmesta 2014.06.02 skambučio metu 
Širvintų r.: patvirtinta 2014.06.05 susitikimo metu 
Ignalinos r.: Paslauga neteikiama 

9.  2014. 05.27 Šiuo metu, pateikus prašymą dėl leidimo pratęsimo, leidimas yra 
pratęsiamas uždedant pratęsimo žymą ant esamo leidimo. Siūlome tokį 
proceso pakeitimą: SI specialistui priėmus sprendimą dėl tarpinio 
informavimo dėl leidimo kasinėti ir / ar leidimo aptverti pratęsimo, pareiškėjui 
el. būdu bus išsiunčiama nauja leidimo kopija (pareiškėjui nereikės pristatyti 
išduoto popierinio leidimo kasinėti ir / ar aptverti, norint pratęsti jo galiojimą, į 
SI). 

Kauno m.: patvirtinta 2014.05.30 skambučio metu 
Klaipėdos m.: patvirtinta 2014.06.02 skambučio metu 
Širvintų r.: patvirtinta 2014.06.05 susitikimo metu 
Ignalinos r.: Paslauga neteikiama 

10.  2014. 05.27 Siūlome tokią avarinių, kasinėjimo ir / ar aptvėrimo darbų priėmimo procesą, 
pranešimą apie baigtus vykdyti darbus teikiant elektroniniu būdu: 
Pateikus prašymą dėl paslaugos S.17.6 „Pranešimas apie baigtus vykdyti 
darbus“ suteikimo, šis prašymas yra gaunamas SI skyriaus, išdavusio 
leidimą kasinėti ir / ar apverti, arba skyriaus, atsakingo už avarinių darbų 
vykdymo priežiūra. Prie prašymo bus prisegami reikalingi derinimai dėl 
vykdyto kasinėjimo (žemės darbų) priėmimo, kitų darbų, kuriems buvo 
reikalingas aptvėrimas, vietos priėmimo. Taip pat, jei reikalinga, SI 

Kauno m.: patvirtinta 2014.05.30 skambučio metu 
Klaipėdos m.: patvirtinta 2014.06.02 skambučio metu 
Širvintų r.: patvirtinta 2014.06.05 susitikimo metu 
Ignalinos r.: Paslauga neteikiama 

http://www.epaslaugos.lt/
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specialistas ar kitas savivaldybės įgaliotas asmuo vyks į darbų vietą 
asmeniškai priimti atliktų darbų.  
Įvykdžius (arba neįvykdžius) visus reikalingus derinimus ir tikrinimus, SI 
specialistas nurodys vieną iš galimų sprendimų dėl šios paslaugos: 

► Tarpinis informavimas – „Atsisakyta priimti darbus“; 
► Teigiamas sprendimas; 
► Neigiamas sprendimas; 
► Reikalingas patikslinimas. 

Pasirinkus teigiamą arba neigiamą sprendimus, paslaugos teikimo procesas 
užbaigiamas. Pasirinkus tarpinį informavimą, pareiškėjui yra suteikiama 
galimybė teikti prašymus dėl susijusių paslaugų (pvz., leidimo galiojimo 
pratęsimo, arba, pakartotinai, dėl darbų priėmimo). 

11.  2014. 05.27 Siūlome atskirti leidimo aptverti išdavimo paslaugą nuo leidimo kasinėti 
išdavimo paslaugos. T. y., pareiškėjui suteikiama galimybė atskirai teikti 
prašymą tik dėl leidimo aptverti. Prašymą dėl leidimo aptverti išdavimo 
pareiškėjas galės teikti, jei planuojami vykdyti kiti, nei kasinėjimo, darbai, 
kuriems yra reikalingas aptvėrimas ar atitvėrimas.  
  
Atitinkamai pareiškėjas galės teikti prašymus dėl paslaugų, susijusių su 
išduotu leidimu aptverti, suteikimo: 

S.17.2 Leidimo pratęsimas. 
S.17.3 Leidimo galiojimo sustabdymas; 
S.17.5 Leidimo galiojimo panaikinimas; 
S.17.6 Pranešimas apie baigtus vykdyti darbus. 

 
Jei leidimas aptverti reikalingas kasinėjimo (žemės) darbams, duomenys, 
reikalingi suteikti leidimą aptverti, yra teikiami kartu su prašymu (t. y., toje 
pačioje prašymo formoje) leidimo kasinėti išdavimui. 

Kauno m.: patvirtinta 2014.05.30 skambučio metu 
Klaipėdos m.: patvirtinta 2014.06.02 skambučio metu 
Širvintų r.:patvirtinta 2014.06.05 susitikimo metu 
Ignalinos r.: Paslauga neteikiama 

12.  2014. 05.27 Klausimas SI: Jei prašymas yra teikiamas dėl leidimo aptverti išdavimo, ar 
pareiškėjui visais atvejais bus reikalinga nurodyti darbų vadovo informaciją, 
bei nurodyti statybos leidimo, jei leidimas yra reikalingas, numerį? 
 
Galutinis sprendimas: pareiškėjui visais atvejais bus reikalinga nurodyti 
darbų vadovo informaciją, bei nurodyti statybos leidimo, jei leidimas yra 
reikalingas, numerį. 
 

Kauno m.: patvirtinta 2014.05.30 skambučio metu 
Klaipėdos m.: patvirtinta 2014.06.02 skambučio metu 
Širvintų r.: patvirtinta 2014.06.05 susitikimo metu 
Ignalinos r.: Paslauga neteikiama 
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Klausimas SI: jei dėl aptvėrimo bus nutraukiamas eismas gatvėse, kuriomis 
važiuoja keleivinis transportas, ar pareiškėjas visais atvejais turės prisegti 
sutarties dėl keleivinio transporto patirtų  nuostolių atlyginimo kopiją? 
 
Galutinis sprendimas: tik Klaipėdos miesto savivaldybėje ir tik tuo atveju, kai 
darbų užsakovas (statytojas) nėra savivaldybė.  

13.  2014. 05.27 Siūlome atsisakyti paslaugos „Leidimo dublikato išdavimas“, kadangi: 

► leidimai yra trumpalaikiai, 
► atvejų, kada reikalinga išduoti leidimo dublikatą nėra daug, 
► pareiškėjui pateikus prašymą el. būdu, jam bus perduota 

skaitmeninė leidimo kopiją, kurią jis galės savo iniciatyva 
atsispausdinti neribotą kartų kiekį. 

Kauno m.: patvirtinta 2014.05.30 skambučio metu 
Klaipėdos m.: patvirtinta 2014.06.02 skambučio metu 
Širvintų r.: patvirtinta 2014.06.05 susitikimo metu 
Ignalinos r.: Paslauga neteikiama 

14.  2014. 05.27 Pranešimą apie avarinius darbus siūlome vykdyti per VIISP, naudojantis 
paslauga S.17.7 „Pranešimas apie avarinius darbus“ . Prašymas 
(pranešimas) teikiamas dėl šios paslaugos bus struktūrizuotas, aiškiai 
nurodantis pareiškėjui, kokią informaciją reikalinga pateikti. Pateikus 
prašymą ir jį perdavus į SI DVS specialistui siūlome tokią tolesnę proceso 
eigą: 

► Automatiškai priimamas teigiamas sprendimas dėl pateikto 
prašymo. 

► Pareiškėjas yra informuojamas apie sėkmingą pranešimo dėl 
pradedamų vykdyti avarinių darbų pateikimą. 

► Paslaugos būsena sistemoje pasikeičia į „Įvykdyta“. 

 

Galutinis sprendimas:  

Pateikus struktūrizuotos formos pranešimą apie pradedamus vykdyti 
avarinius darbus, ir SI specialistui patvirtinus, kad pranešimas gautas 
(priėmus sprendimą dėl tarpinio informavimo „Apie avarinius darbus 
pranešta“), pareiškėjas galės teikti prašymus dėl šių su vykdomais avariniai 
darbais susijusių paslaugų: 

S.17.1 Leidimo kasinėti išdavimas; 
S.17.6 Pranešimas apie baigtus vykdyti darbus. 

Kauno m.: patvirtinta 2014.05.30 skambučio metu 
Klaipėdos m.: patvirtinta 2014.06.04 skambučio metu 
Širvintų r.: patvirtinta 2014.06.05 susitikimo metu 
Ignalinos r.: Paslauga neteikiama 

15.  2014. 05.27 Šiuo metu pareiškėjas turi savo iniciatyva atlikti derinimus, reikalingus 
leidimo išdavimui, su nustatytais atsakingais SI skyriais (pvz.  Aplinkos 

Kauno m.: Nesutinka, kadangi derinimų ir kitų leidimų, 
reikalingų kasinėjimo leidimui (pvz., tvarkyti želdinius) 
gauti reikalingas pareiškėjo bendravimas su derinimus 
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apsaugos skyriumi Kauno m. savivaldybėje). 

Siūlome tokį proceso optimizavimą: visi derinimai su SI departamentais, 
skyriais, SI pavaldžiomis institucijomis ir kitomis valstybės institucijomis dėl 
leidimo kasinėti ir / ar aptverti išdavimo bus vykdomi pačios SI, kuriai yra 
pateiktas prašymas dėl leidimo išdavimo. 

Tai yra, pareiškėjui nereikės savo iniciatyva vykdyti derinimų dėl leidimo 
išdavimo su aukščiau išvardintomis organizacijomis. 

Pvz., Kauno m. sav. atveju, pareiškėjui nebus reikalinga pateikti Kauno 
miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus leidimo 
tvarkyti želdinius kopijos ir / ar Kultūros paveldo departamento prie Kultūros 
ministerijos Kauno teritorinio padalinio leidimo (suderinimo) kopijos. 

Klaipėdos m. sav. atveju, pareiškėjui nebus reikalinga pateikti Aplinkos 
kokybės skyriaus leidimo želdiniams tvarkyti kopijos ar Kultūros vertybių 
apsaugos departamento išduoto leidimo kopijos. 

atliekančiu / leidimus išduodančiu asmeniu. Šiuos 
derinimus atlikti specialistui užtruktų per ilgai. 
Klaipėdos m.: Nesutinka, nes asmuo yra pats 
atsakingas, reikalingas pareiškėjo bendravimas su 
derinimus atliekančiu / leidimus išduodančiu asmeniu, 
kasinėjimo leidimus išduodančios SI specialistės 
įsitraukimas kaip tarpininkei būtų neefektyvus. 
Širvintų r.: patvirtinta 2014.06.05 susitikimo metu 
Ignalinos r.: Paslauga neteikiama 

16.  2014. 05.27 Siūlome priimant teigiamą sprendimą dėl elektroniniu būdu, per interneto 
valdžios vartų portalą, pateikto prašymo dėl leidimo kasinėti išdavimo, SI 
specialistui suteikti galimybę nurodyti terminą, iki kurio galioja išduodamas 
leidimas.  

Šiam terminui pasibaigus VIISP informuos SI specialistą apie leidimo 
galiojimo termino pabaigą.  

Kauno m.: patvirtinta 2014.05.30 skambučio metu 
Klaipėdos m.: patvirtinta 2014.06.02 skambučio metu 
Širvintų r.: patvirtinta 2014.06.05 susitikimo metu 
Ignalinos r.: Paslauga neteikiama 

17.  2014. 05.27 Teikiant prašymą el. būdu, apmokėjimas visais atvejais už suteikiamą ar 
pratęsiamą leidimą kasinėti ir / ar aptverti turės būti įvykdytas prieš 
išduodant ar pratęsiant leidimą. 

Kauno m.: patvirtinta 2014.05.30 skambučio metu 
Klaipėdos m.: patvirtinta 2014.06.02 skambučio metu 
Širvintų r.: patvirtinta 2014.06.05 susitikimo metu 
Ignalinos r.: Paslauga neteikiama 

18.  2014. 05.27 Jei prašymą teikia įgaliotas fizinis asmuo atstovauti kitam asmeniui, 
atsižvelgiant į asmens duomenų saugos taisykles, prašyme nėra reikalinga 
pateikti įgalioto asmens kodo, užtenka pateikti asmens gimimo datą. 

Kauno m.: patvirtinta 2014.05.30 skambučio metu 
Klaipėdos m.: patvirtinta 2014.06.02 skambučio metu 
Širvintų r.: patvirtinta 2014.06.05 susitikimo metu 
Ignalinos r.: Paslauga neteikiama 

19.  2014. 05.27 Šiuo metu pareiškėjui prie prašymo išduoti leidimą kasinėti ir / ar aptverti 
reikalinga prisegti statybos leidimo kopiją (jei statybos leidimas yra 
reikalingas atliekamiems darbams). Siūlome prašymo teikimo proceso 
optimizavimą, reikalingus statybos leidimo duomenis automatiškai surenkant 
per VIISP integracinį tašką su IS „Infostatyba“: 

 Jei ketinamiems atlikti darbams, dėl kurių yra teikiamas prašymas išduoti 

Kauno m.: patvirtinta 2014.05.30 skambučio metu 
Klaipėdos m.: patvirtinta 2014.06.02 skambučio metu 
Širvintų r.: patvirtinta 2014.06.05 susitikimo metu 
Ignalinos r.: Paslauga neteikiama 
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leidimą kasinėti ir / ar aptverti, yra išduotas statybos leidimas, užtenka 
pateikti šio leidimo numerį. Pagal pateiktą leidimo numerį iš IS „ Infostatyba“ 
bus automatiškais, arba, jei negalimas automatinis gavimas, SI specialisto 
iniciatyva, gaunami reikalingi statybos leidimo duomenys. 

20.  2014. 05.27 Siūlome prašyme atsisakyti pateikti darbų vykdymo adresą, kadangi darbų 
vykdymo adresas yra pateikiamas statybos leidime ir / arba su 
interesuotomis institucijomis suderintame žemės darbų apraše ir schemoje.  

Kauno m.: Atmesta 
Klaipėdos m.: Atmesta 
Širvintų r.: patvirtinta 2014.06.05 susitikimo metu 
Ignalinos r.: Paslauga neteikiama 

21.  2014. 05.27 Siūlome prašyme dėl leidimo kasinėti išdavimo atsisakyti rangovo 
informacijos nurodymo. 

Galutinis sprendimas: rangovo informacija yra reikalinga nurodyti prašyme. 

Kauno m.: rangovo informacija yra reikalinga nurodyti. 
Klaipėdos m.: rangovo informacija yra reikalinga 
nurodyti, tam atvejui, jei po darbų įvykdymo garantinio 
aptarnavimo laikotarpiu kilus problemoms bus 
reikalinga susisiekti. 
Širvintų r.: patvirtinta 2014.06.05 susitikimo metu 
Ignalinos r.: Paslauga neteikiama 

22.  2014. 05.27 Paslaugai atsisakoma integracijos su NTR dėl žemės sklypo, kurio 
teritorijoje vyks kasinėjimai, savininkų duomenų gavimo, kadangi pareiškėjui, 
dauguma atvejų, prašyme bus sudėtinga pateikti žemės sklypų, kurių 
savininkai nėra tik savivaldybė, unikaliųjų numerių. Reikalingus derinimus su 
žemė savininkais siūlome nustatyti ir apie juos pareiškėją informuos SI 
specialistui. 

Kauno m.: patvirtinta 2014.05.30 skambučio metu 
Klaipėdos m.: patvirtinta 2014.06.02 skambučio metu 
Širvintų r.: patvirtinta 2014.06.05 susitikimo metu 
Ignalinos r.: Paslauga neteikiama 

23.  2014. 06.02 Siūlome atsisakyti Klaipėdos m. ir Širvintų raj. prašymo dėl leidimo kasinėti 
išavimo formose pateikiamų laukų „Numatomas iškasti žemės kiekis, m

3
“ ir 

„Žemės perteklių numatoma išvežti“, kadangi nėra aiškių kriterijų, kada šią 
informaciją yra reikalinga pateikti. Šios informacijos prireikus pareiškėjui bus 
galima sukurti prašymo duomenų tikslinimo užduotį. 

Klaipėdos m.: patvirtinta 2014.06.02 skambučio metu 
Širvintų r.: patvirtinta 2014.06.02 susitikimo metu 
Ignalinos r.: Paslauga neteikiama 

24.  2014. 06.02 Šiuo metu yra derinama sąsaja su Statybos produkcijos sertifikavimo centru 
(SPSC) dėl galimos sąsajos automatiniam darbų vadovo ir statinio statybos 
techninio prižiūrėtojo kvalifikacijos atestatų duomenų gavimui. Sėkmingo 
derinimo atveju siūlome šią sąsają realizuoti ir panaudoti dokumente 
aprašomų paslaugų apimtyje: 

 S.17.1 Leidimo kasinėti išdavimas; 

 S.17.8 Leidimo aptverti išdavimas (be leidimo kasinėti). 

 

Kauno m.: patvirtinta 2014.05.30 skambučio metu 
Klaipėdos m.: patvirtinta 2014.06.02 skambučio metu 
Širvintų r.: patvirtinta 2014.06.05 susitikimo metu 
Ignalinos r.: Paslauga neteikiama 
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Jei sąsaja nebus realizuota, kvalifikacijos atestatų duomenis patikrins 
specialistas pagal prašyme pateikiamą kvalifikacijos atestato numerį. 

25.  2014. 06.05 Klaipėdos m. savivaldybėje išduodamas atskiras leidimas autotransporto 
arba pėsčiųjų eismui apriboti arba nutraukti. Jei planuojamiems atlikti 
darbams (dėl kurių yra teikiamas prašymas leidimui kasinėti ir / ar aptverti) 
šis leidimas yra reikalingas, SI specialistas galės leidimą išduoti pagal 
prašyme leidimui kasinėti ir / ar aptverti pateikiamą informaciją, o patį 
leidimą eismui nutraukti ar apriboti pareiškėjui perduoti su išduodamu 
leidimu kasinėti ir / ar aptverti. 

Klaipėdos m.: patvirtinta 2014.06.05 susitikimo metu 
 

 


