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1. PASLAUGOS APIMTIS 
 
S.35. „Leidimų įrengti paslaugų ir informacinius kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir 
vietinės reikšmės keliuose išdavimas“ paslaugų atvejai:  

35.1 Teisės įrengti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose 
suteikimas; 

35.2 Teisės koreguoti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės 
keliuose suteikimas;  

35.3 Teisės panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės 
keliuose suteikimas. 

 
Paslaugos teikiamos: 

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

 

S.35.1 Paslaugos rezultatas yra: 

► Raštas, suteikiantis teisę įrengti kelio ženklą. 
► Raštas, nurodantis neigiamą sprendimą dėl teisės įrengti kelio ženklą suteikimo. 

 

S.35.2 Paslaugos rezultatas yra: 

► Raštas, suteikiantis teisę koreguoti kelio ženklą. 
► Raštas, nurodantis neigiamą sprendimą dėl teisės koreguoti kelio ženklą suteikimo. 

 

S.35.3 Paslaugos rezultatas yra: 

► Raštas, suteikiantis teisę panaikinti kelio ženklą. 
► Raštas, nurodantis neigiamą sprendimą dėl teisės panaikinti kelio ženklą suteikimo. 
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2. PROCESO SCHEMOS IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI 

2.1. S.35. „Leidimų įrengti paslaugų ir informacinius kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės 
reikšmės keliuose išdavimas“ procesas 

  
 

1 pav. S.35. „Leidimų įrengti paslaugų ir informacinius kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas“ proceso schema  
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1 lentelė. Proceso S.35. „Leidimų įrengti paslaugų ir informacinius kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose 
išdavimas“ funkciniai reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

1 – Pradėti 
paslaugos 
teikimo procesą 

S_REIK_1 El. paslaugos procesas inicijuojamas VIISP naudotojui pasirinkus paslaugą „Teisės įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio 
ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose sutiekimas“. 

S_REIK_2 Paslaugos aprašyme, pateikiamame pareiškėjui VIISP erdvėje, turi būti pateikta informacija, kas patenka į paslaugos 
apimtį. Į paslaugos apimtį patenka: 

Teisės įrengti visus kelio ženklus bei horizontalųjį kelių ženklinimą suteikimas, išskyrus ženklą, nurodantį, kad stovėjimo 
vieta skirta tik šiose taisyklėse numatytą skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę 
turinčioms transporto priemonėms (ženklas nr. 846 „Neįgalieji“). 

 

Diegėjas diegimo projekto metu paslaugos aprašyme, pateikiamame pareiškėjui VIISP erdvėje, turi pateikti nuorodą į 
paslaugą S.36, skirtą stovėjimo vietos neįgaliesiems rezervavimui atitinkamu kelio ženklu. 

S_REIK_3 Paslaugos aprašyme turi būti pateikiama informacija apie kelio ženklo įrengimo tvarką (savivaldybei suteikus teisę kelio 
ženklą įrengti) konkrečioje savivaldybėje, kuriai teikiamas prašymas. Šiame aprašyme turi būti pateikta:  

► Sertifikuotų įmonių, į kurias pareiškėjas gali kreiptis dėl kelio ženklo įrengimo konkrečioje savivaldybėje, kontaktiniai 
duomenys. 

► Pareiškėjo atsakomybės dėl kelio ženklo įrengimo. 
► Kita informacija apie kelio ženklo įrengimą ir priežiūrą. 

Paslaugos aprašą savivaldybės turės parengti ir pateikti el. paslaugos diegimo metu. 

2 - Prašymo 
pildymas 

S_REIK_4 Pareiškėjas inicijuoja „Prašymo pildymą“. Šiame sub-procese: 

► Nustatoma savivaldybė, kuriai turės būti perduotas prašymas; 
► Prisijungus kaip FA, pasirenkama už ką (už pareiškėją ar už atstovaujamą fizinį arba juridinį asmenį) teikiamas 

prašymas; 
► Automatiškai arba pareiškėjo yra užpildomi prašymo laukai; 
► Pareiškėjas prašymą patvirtina. 

S_REIK_5 Tuomet, kai paslaugai yra nustatyta, kad paslaugos rezultatas bus perduotas per E. pristatymo IS, pareiškėjas susikuria e. 
pristatymo dėžutę. Šis nustatymas yra konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas visoms savivaldybėms 
(pasirinkimas, ar šios paslaugos rezultatas turi būti perduotas per E. pristatymo sistemą, yra vieningas visoms 
savivaldybėms). 

3 - Pasibaigia 
paslaugos 
laikas 

S_REIK_6 Prašymui pateikti pareiškėjas turi nustatytą dienų skaičių, skaičiuojant nuo pradėto pildyti prašymo paskutinio išsaugojimo 
(šiuo metu VIISP nustatytas terminas – 30 dienų). 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

5 – Sprendimo 
priėmimas 

S_REIK_7 Šiame sub-procese savivaldybėje priimamas sprendimas. Sub-proceso metu pareiškėjas yra informuojamas apie tarpines 
paslaugos teikimo būsenas, gautas iš SI DVS.  

S_REIK_8 Tarpinės paslaugos teikimo būsenos yra nurodytos 7 skyriuje „TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO BŪSENOS“. 

6 – Koks 
sprendimas 
priimtas? 

S_REIK_9 VIISP nukreipia el. paslaugos procesą, priklausomai nuo to, kuri sub-proceso „Sprendimo priėmimas“ pabaiga pasiekta: 

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

„laukiama“) 
► Jei „Tarpinis informavimas apie posėdį“, vykdomas tarpinis informavimas ir toliau vykdoma sprendimo priėmimo 

užduotis. 

7 – Prašymo 
tikslinimas 

S_REIK_10 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. 

8 - Pasibaigia 
laikas 

S_REIK_11 Prašymo tikslinimui pareiškėjas turi nustatytą laiką, skaičiuojant nuo sprendimo „Reikalingas patikslinimas“ priėmimo, per 
kurį nepatikslinus duomenų, VIISP automatiškai atmeta prašymą, apie tai informuodamas savivaldybės specialistą ir 
pareiškėją. Šis nustatymas yra konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas visoms savivaldybėms, tačiau konkretaus 
sprendimo patikslinti metu SI specialistas gali nustatytą terminą pakeisti. 

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

S_REIK_12 Šiame procese VIISP perduoda informaciją į SI DVS apie atmestą prašymą ir tikslią atmetimo priežastį - pasibaigė prašymo 
patikslinimui nustatytas laikas. Perduodamame pranešime turi būti pateikiama, koks terminas buvo nurodytas pareiškėjui. 

10 - Informuoti 
paslaugos 
gavėją apie 
paslaugos 
teikimo būseną: 
Atmesta 

S_REIK_13 Šiame procese VIISP informuoja pareiškėją apie atmestą prašymą ir tikslią atmetimo priežastį - pasibaigė prašymo 
patikslinimui nustatytas laikas.  

12 - Prašymas 
svarstomas 
posėdžio metu 

- Šis žingsnis nėra vykdomas VIISP priemonėmis ir schemoje pateikiamas proceso aiškumo tikslais. 
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2.2. Prašymo pildymo sub-procesas 
 

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

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

2.3 - :BP.04 E. 
pristatymo dėžutės 
sukūrimas 

- Žr. reikalavimą „S_REIK_5“. 

2.4 – Pasirinkti 
savivaldybę ir 
nurodyti kieno 
vardu teikiamas 
prašymas 

S_REIK_14 Šiame žingsnyje pareiškėjas nurodo informaciją, kuri reikalinga tolesniems sub-proceso žingsniams vykdyti: 
► Paslaugą: 

► S.35. Su leidimais įrengti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose 
susijusios paslaugos: 

S.35.1 Teisės įrengti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose 
suteikimas; 

S.35.2 Teisės koreguoti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose 
suteikimas; 

S.35.3 Teisės panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose 
suteikimas. 

► Požymį, ar prašymą teikia: 
► Asmuo pats už save. 
► Asmuo, įgaliotas asmuo atstovauti fiziniam asmeniui. Reikia nurodyti paslaugos gavėjo (FA) kodą. 
► Asmuo, įgaliotas atstovauti juridiniam asmeniui: 

 Juridinio asmens vadovas. Reikia nurodyti paslaugos gavėjo (JA) kodą. 
 Kitas įgaliotas asmuo. Reikia nurodyti paslaugos gavėjo (JA) kodą. 

S_REIK_15 Savivaldybė, kuriai teikiamas prašymas, nustatoma pagal pareiškėjo nurodytą adresą, kur prašoma įrengi, koreguoti ar 
panaikinti kelio ženklą. 

2.6 - Užklausti  

duomenų GR 

S_REIK_16 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.7 - Gauti 
duomenis  

iš GR 

S_REIK_17 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.8 - Užklausti  

duomenų JAR 

S_REIK_18 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.9 - Užklausti  

duomenų JAR 

S_REIK_19 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

2.11 – 
Automatiškai 
užpildyti prašymo 
laukus 

S_REIK_20 Prašymas automatiškai užpildomas: 

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

► iš GR gautais duomenimis; 

► iš JAR gautais duomenimis; 

► VIISP tvarkomais duomenimis. 

2.12 – Pildyti ir 
patvirtinti prašymą 

S_REIK_21 Prašymo formos struktūra ir reikalavimai jai plačiau aprašomi skyriuje 4 „PRAŠYMO FORMOS STRUKTŪRA IR 

REIKALAVIMAI“. 

2.14 – :BP.01 
Elektroninis 
pasirašymas 

S_REIK_22 Tuomet, kai paslaugai yra nustatyta, kad prašymas turi būti pasirašomas el. parašu, turi būti vykdomas bendrasis 
procesas „BP.01 Elektroninis pasirašymas“. Šis nustatymas yra konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas visoms 
savivaldybėms (pasirinkimas, ar prašymas turi būti pasirašytas el. parašu, yra vieningas visoms savivaldybėms). 

 

  

http://www.epaslaugos.lt/
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2.3. Sprendimo priėmimo sub-procesas 
 

 

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

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

5.2 – Ar gautas prašymas / 
patikslinti duomenys? 

S_REIK_23 Tais atvejais, kuomet procesas inicijuotas iš sub-procesų „Prašymo pildymas“ arba „Prašymo tikslinimas“, 
toliau turi būti vykdomas 5.3 žingsnis. Visais kitais atvejais toliau turi būti vykdomas 5.7 žingsnis. 

5.3 – Perduoti prašymą į 
institucijos DVS 

S_REIK_24 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

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

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

5.6 - Informuoti pareiškėją 
apie tarpinę paslaugos 
teikimo būseną 

S_REIK_26 VIISP turi automatiškai informuoti pareiškėją, kuomet prašymas priskirtas specialistui. Tarpinės paslaugos 

teikimo būsenos yra nurodytos 7 skyriuje „TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO BŪSENOS“. 

5.7 – Gauti sprendimą iš 
institucijos DVS 

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

5.8 – Informuoti paslaugos 
gavėją apie priimtą 
sprendimą: Teigiamas 
sprendimas / Neigiamas 
sprendimas / Reikalingas 
patikslinimas / Tarpinis 
informavimas apie posėdį 

S_REIK_28 VIISP automatiškai suformuoja ir perduoda informaciją pareiškėjui. Priklausomai nuo SI priimto sprendimo, 
VIISP: 

► Reikalingas patikslinimas. Specialistas gali: 
► Nurodyti, kuri prašymo informacija turi būti patikslinta; 
► Pateikti pastabas prie konkrečios taisytinos prašymo informacijos; 
► Įvesti bendrąją pastabą pareiškėjui; 
► Įvesti / pakeisti datą, iki kada pareiškėjas turi patikslinti prašymo duomenis; 
► Pridėti siunčiamus dokumentus. 

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

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

► Informuoja pareiškėją apie posėdį, kurio metu bus svarstomas prašymas. 

S_REIK_29 Informuojant pareiškėją apie posėdį, kurio metu bus svarstomas prašymas: 

► Keičiasi tik tarpinė paslaugos teikimo būsena, tačiau sprendimo priėmimo užduotis lieka SI 
specialistui. 

► SI specialistas turi turėti galimybę pareiškėjui išsiųsti pranešimą su informacija apie organizuojamą 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

posėdį. 

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

S_REIK_30 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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2.4. Prašymo tikslinimo sub-procesas 

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

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

7.2 –Automatiškai 
užpildyti prašymo 
laukus 

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

7.3 – Patikslinti ir 
patvirtinti duomenis 

- 

7.5 - : BP.01 
Elektroninis 
pasirašymas 

- 
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3. INTEGRACINIAI TAŠKAI 
 

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

1.  2.6 – Užklausti duomenų GR Perduodama į GR ► Pareiškėjo asmens kodas; 
► Paslaugos gavėjo asmens kodas 

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

2.  2.7 – Gauti duomenis iš GR Gaunama iš GR ► Pareiškėjo vardas; 
► Pareiškėjo pavardė; 
► Pareiškėjo gimimo data; 
► Paslaugos gavėjo vardas; 
► Paslaugos gavėjo pavardė; 
► Paslaugos gavėjo gimimo data. 
► Paslaugos gavėjo deklaruota 

gyvenamoji vieta. 

Paslaugos gavėjo vardas ir 
pavardė gaunami tik tais 
atvejais, kuomet pareiškėjas 
yra FA, kuris teikia prašymą 
kito FA vardu. 

3.  2.8 – Užklausti duomenų JAR Perduodama į JAR ► Juridinio asmens kodas  

4.  2.9 – Gauti duomenis iš JAR Gaunama iš JAR ► Juridinio asmens pavadinimas; 
► Juridinio asmens vadovo vardas ir 

pavardė; 
► Juridinio asmens buveinės adresas; 
► Juridinio asmens teisinė forma; 
► Juridinio asmens teisinis statusas. 

Duomuo „Juridinio asmens 
vadovas“ gaunamas tik tais 
atvejais, kai prašymą teikia 
juridinio asmens vadovas. 

5.  5.2 – Perduoti prašymą į 
institucijos DVS 

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

 

6.  5.5 - Gauti informaciją apie įvykį, 
pagal kurį nustatoma tarpinė 
paslaugos teikimo būsena 
„Užregistruota“ 

Gaunama iš SI DVS ► Prašymo registracijos numeris.  

7.  5.5 - Gauti informaciją apie įvykį, 
pagal kurį nustatoma tarpinė 

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

Tais atvejais, kuomet SI DVS 
nėra tvarkomi duomenys apie 
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

paslaugos teikimo būsena 
„Nagrinėjama“ 

skyrius. specialisto pareigas arba 
skyrių, pareiškėjui pateikiami 
tik tie duomenys, kurie 
tvarkomi SI DVS. 

8.  5.5 - Gauti informaciją apie įvykį, 
pagal kurį nustatoma tarpinė 
paslaugos teikimo būsena 
„Nagrinėjama: Organizuojamas 
komisijos posėdis“ 

Gaunama iš SI DVS ► Informacija apie posėdį, kurio metu bus 
svarstomas prašymas. 

 

9.  5.7 – Gauti sprendimą iš 
institucijos DVS 

Gaunama iš SI DVS Sprendimas, gaunamas iš SI DVS: 

► Teigiamas sprendimas. Papildomai 
perduodamas raštas su atsakymu į 
prašymą. 

► Neigiamas sprendimas. Papildomai 
perduodamas raštas su atsakymu į 
prašymą. 

► Reikalingas patikslinimas. Papildomai 
perduodamas pranešimas apie 
reikalingą patikslinimą ir patikslinimo 
terminas. 

► Tarpinis informavimas apie posėdį. 
Papildomai perduodama informacija 
apie posėdį, kurio metu bus svarstomas 
prašymas. 
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4. DUOMENŲ PAKETAI 
 

Šios paslaugos teikimo metu nėra poreikio gauti duomenų paketus. 
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5. TEISĖS AKTAI 
 

Nr. Teisės aktas Savivaldybė, kuriai taikoma 

1.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1950 „Dėl kelių 
eismo taisyklių patvirtinimo“ 

Visose 

2.  Kelio ženklų ir signalų konvencija, priimta 1968-11-08 Vienoje, įsigaliojo nuo 1992-11-20 Visose 

3.  Europos susitarimas, papildantis Kelio ženklų ir signalų konvenciją, pateiktą pasirašyti 
1968 m. lapkričio 8 d. Vienoje, priimtas 1971-05-01 Ženevoje, įsigaliojo nuo 1993-01-31 

Visose 

4.  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. 3-81 „Dėl 
kelių šviesoforų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ 

Visose 

5.  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. 3-82 „Kelių 
horizontaliojo ženklinimo taisyklės“ 

Visose 

6.  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. 3-83 „Dėl 
kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ 

Visose 

7.  Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas, patvirtintas 2000 m. spalio 12 d. sprendimu 
Nr. VIII-2043, ir jo pakeitimai 

Visose 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=157742
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=157745
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=157745
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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  Automatiškai užpildoma pagal 
prašymo pateikimo datą. 

- Pasirinkite paslaugą: 
1. Teisės įrengti 

kelio ženklą 
suteikimas 

2. Teisės 
koreguoti kelio 
ženklą 
suteikimas 

3. Teisės 
panaikinti kelio 
ženklą 
suteikimas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama iš 
reikšmių sąrašo 

 

Privalomas   

- Prašymą teikia: 

• Fizinis asmuo už 
save 

• Juridinio asmens 
vadovas 
► Juridinio 

asmens kodas 

• Įgaliotas asmuo 
atstovauti fiziniam 
asmeniui: 
► Fizinio asmens 

(paslaugos 
gavėjo) kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš pateikto 
reikšmių sąrašo. 

Privalomas Nerodomas, jei 
prašymas 
pildomas JA 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / Pastabos 

• Įgaliotas asmuo 
atstovauti 
juridiniam 
asmeniui: 
► Juridinio 

asmens 
(paslaugos 
gavėjo) kodas 

Pareiškėjo (fizinio 
asmens) 
duomenys 

 

Taisyklė duomenų 
grupei: 

Matomi, kai 
prašymą pildo FA. 

Gimimo data Gaunama iš GR Automatinis Privalomas   

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 

 

Paslaugos gavėjo 
(fizinio asmens) 
duomenys 

 

Taisyklė duomenų 
grupei: 

Matomi, kai 
prašymą pildo 
asmuo, įgaliotas 
kito FA. 

Gimimo data Nurodo 
pareiškėjas / 
Gaunama iš GR 

Rankinis įvedimas 
/ Automatinis 

Privalomas  Jei pareiškėjas yra įgaliotas 
paslaugos gavėjo naudojant 
VIISP įgaliojimų komponentę, 
šie laukai turi būti automatiškai 
užpildomi iš GR gautais 
duomenis. 

Vardas Nurodo 
pareiškėjas / 
Gaunama iš GR 

Rankinis įvedimas 
/ Automatinis 

Privalomas  

Pavardė Nurodo 
pareiškėjas / 
Gaunama iš GR 

Rankinis įvedimas 
/ Automatinis 

Privalomas  

Pareiškėjo Juridinio asmens Užpildoma Automatiškai, jei Privalomas   
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / Pastabos 

(juridinio asmens) 
duomenys 

 

Taisyklė: 
duomenų grupė 
rodoma tik tais 
atvejais, kuomet 
prašymą teikia JA. 

kodas duomenimis, 
gautais 
prisijungimo metu 
arba nurodo 
pareiškėjas 

prisijungęs JA 

Rankinis įvedimas, 
jei prašymą teikia 
FA už JA 

Juridinio asmens 
pavadinimas 

Gaunama iš JAR Automatiškai Privalomas   

El. pašto adresas Užpildoma 
duomenimis iš 
naudotojo VIISP 
paskyros 

Automatiškai Privalomas   

Telefono nr. Užpildoma 
duomenimis iš 
naudotojo VIISP 
paskyros 

Automatiškai Privalomas   

Paslaugos gavėjo 
(juridinio asmens) 
duomenys 

 

Taisyklė duomenų 
grupei: 

Matomi, kai 
prašymą pildo JA 
vadovas arba JA 
įgaliotas asmuo. 

Juridinio asmens 
kodas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas   

Juridinio asmens 
pavadinimas 

Gaunama iš JAR Automatiškai Privalomas   

El. pašto adresas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas Nerodoma, jei 
prašymą teikia 
FA už juridinį 
asmenį 

 

Telefono nr. Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas Nerodoma, jei 
prašymą teikia 
FA už juridinį 
asmenį 

 

Specifiniai laukai (S.35.1 Teisės įrengti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas) 

Ženklo ar ženklų Adresas, Vietovė Nurodo Rankinis įvedimas Privalomas  Kontekstinė pagalba:  
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / Pastabos 

įrengimo vieta 

 

 

kur 
prašoma 
įrengti 
kelio 
ženklą (-
us) 

 pareiškėjas  

Siūlomos reikšmės 
iš adresų registro 

“Nurodykite adresą, kur 
prašote įrengti kelio ženklą (-
us). Jei nėra galimybės 
nurodyti tikslaus adreso 
(nurodant namo ar sklypo 
numerį), pateikite vietos, 
kurioje prašote įrengti kelio 
ženklą, aprašymą žemiau.“ 

Gatvė Privalomas 

Namas 

 

Privaloma: 

• įvesti namo 
numerį 

ARBA  

• pateikti vietos, 
kurioje prašoma 
įrengti kelio 
ženklą (-us), 
aprašymą. 

 

Vietos, kurioje 
prašoma įrengti kelio 
ženklą (-us), 
aprašymas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas  Kontekstinė pagalba:  

„Jei nėra galimybės nurodyti 
tikslaus adreso, kur prašoma 
įrengti kelio ženklą, pateikite 
vietos, kurioje prašoma įrengti 
kelio ženklą, aprašymą. Pvz., 
„<Kelio pavadinimas>, 50 
kilometras“.“ 

- Kelio ženklų išdėstymo 
schema 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Privalomas Laukas 
rodomas tik, jei 
prašymas 
teikiamas 
Širvintų raj. 
savivaldybei. 

Kontekstinė pagalba:  

„Prisekite kelio ženklų 
išdėstymo schemą su aiškiai 
nurodytu pageidaujamu kelio 
ženklu ar ženklais.” 

Su policija suderinta 
kelio ženklų išdėstymo 
schema 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Privalomas Laukas 
rodomas tik, jei 
prašymas 
teikiamas 
Kauno m. , 
Klaipėdos m. 
arba Ignalinos 
raj. 

Kontekstinė pagalba:  

„Prisekite su policija suderintą 
kelio ženklų išdėstymo schemą 
su aiškiai nurodytu 
pageidaujamu kelio ženklu ar 
ženklais.” 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / Pastabos 

savivaldybėms
1
 

Informacija apie 
kelio ženklą 

 

Taisyklė duomenų 
laukų grupei: 

Turi būti galimybė 
duomenų laukų 
grupę pildyti 
daugiau, nei vieną 
kartą. 

Kelio ženklų grupė Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš pateikto 
reikšmių sąrašo. 

Privalomas  Pateikiamas kelio ženklų 
grupių sąrašas. Galimos šios 
grupės: 

• įspėjamieji ženklai 

• pirmumo ženklai 

• draudžiamieji ženklai 

• nukreipiamieji ženklai 

• nurodomieji ženklai 

• informaciniai ženklai 

• paslaugų ženklai 

• horizontalusis ženklinimas 

Kontekstinė pagalba:  

„Pasirinkite kelio ženklo, kurį 
prašote įrenti, grupę.  
Įspėjamieji ženklai įspėja 
vairuotoją apie būsimą 
pavojingą kelio ruožą, kuriuo 
važiuojant reikia imtis 
atitinkamų atsargumo 
priemonių. 
Pirmumo ženklai nurodo 
vairuotojui važiavimo per 
nereguliuojamas sankryžas, 
važiuojamųjų dalių sankirtas 
arba siaurus kelio ruožus 
pirmenybę. 

                                                   
1 Širvintų savivaldybėje schemos nereikalinga suderinti su policija, kadangi visi prašymai dėl kelio ženklų yra svarstomi saugaus eismo komisijos 
posėdžiuose, kuriuose dalyvauja ir policijos atstovai. Kitose pilotinėse savivaldybėse sprendimas dėl leidimo kelio –ženklui įrengi išdavimo dažniausiai yra 
priimamas nedalyvaujant policijos atstovams. Šiuo atveju, paslauga yra suteikiama greičiau ir efektyviau, jei derinimą su policija atlieka pareiškėjas savo 
iniciatyva. 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / Pastabos 

Draudžiamieji ženklai ką nors 
draudžia arba tuos draudimus 
panaikina. 
Nukreipiamieji ženklai 
vairuotoją nukreipia  
Nurodomieji ženklai nustato 
arba panaikina tam tikrą eismo 
tvarką. 
Informaciniai ženklai 
vairuotojui suteikia informaciją 
apie, pvz., atstumą iki objektų, 
galimas kryptis, ir pan. 
Paslaugų ženklai vairuotojui 
suteikia informaciją apie toliau 
kelyje teikiamas paslaugas, 
pvz., „Degalinė“ arba 
„Dirbtuvės“ 
Horizontalusis ženklinimas 
(linijos, strėlės, užrašai ir 
kitokie simboliai ant 
važiuojamosios dalies) nustato 
tam tikrą eismo režimą ir 
tvarką 
Visų kelių ženklų sąrašą taip 
pat galite rasti Kelių eismo 
taisyklių pirmame priede. Kelių 
eismo taisykle galite rasti šiuo 
adresu: 
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dok
paieska.showdoc_l?p_id=4387
23 ” 

Kelio ženklas Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš pateikto 
reikšmių sąrašo. 

Privalomas  Diegėjas diegimo projekto 
metu turi sukonfigūruoti lauką 
taip, kad būtų pateikiamas tik 
tos grupės kelio ženklų 
sąrašas (pateikiant ženklo 
numerį ir pavadinimą), kuri 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.dok_priedas?p_id=60680
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.dok_priedas?p_id=60680
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.dok_priedas?p_id=60680
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / Pastabos 

nurodyta lauke „Kelio ženklų 
grupė“. Pvz., jei lauke „Kelio 
ženklų grupė“ pasirinkta 
reikšmė „Informaciniai ženklai“, 
lauke „Kelio ženklas“ turi būti 
pateikiamas tik informacinių 
kelio ženklų sąrašas. 

Aktualus kelio ženklų sąrašas 
pateikiamas Kelių eismo 
taisyklių pirmo priedo I – VII 
prieduose. 

Kontekstinė pagalba:  

„Pasirinkite kelio ženklą, kurį 
prašote įrenti.” 

Papildoma informacija 
apie kelio ženklą 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Neprivalomas  Kontekstinė pagalba:  

„Jei reikalinga, nurodykite 
papildomą informaciją apie 
kelio ženklą, kuriam įrengti 
prašoma suteikti teisę. Pvz,, jei 
prašoma įrengti kelio ženklą 
Nr. 717 „Radijo stotis“, 
reikalinga nurodyti radijo 
stoties bangų dažnį, kuris būtų 
nurodytas ant kelio ženklo, ir 
pan.” 

Ženklo įrengimo 
priežastis  

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  Kontekstinė pagalba:  

„Nurodykite ženklo įrengimo 
priežastį. Pvz., „Kelio ženklas 
reikalingas nurodyti atstumą ir 
kryptį iki viešbučio „Svečių 
namai“” 

Ar prie kelio ženklo 
reikalinga papildoma 

Nurodo Pasirenkama 
reikšmė „taip“ / 

Privalomas Diegėjas 
diegimo 

Kontekstinė pagalba:  
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / Pastabos 

lentel(- ės)? pareiškėjas „ne“ projekto metu 
turi 
sukonfigūruoti 
lauką taip, kad 
laukas būtų 
rodomas tik, jei 
su kelio ženklu, 
nurodytu lauke 
„Kelio ženklas“, 
gali būti 
naudojamos 
papildomos 
lentelės. 
Papildomų 
lentelių 
sąrašas, kartu 
su kelio 
ženklais, su 
kuriais 
kiekviena iš 
lentelių gali būti 
naudojama, 
pateikiamas 
Kelio ženklų 
įrengimo ir 
vertikaliojo 
ženklinimo 
taisyklėse

2
, XI 

skyriuje, II 
skirsnyje. 

„Papildomos lentelės 
naudojamos ženklų, su kuriais 
jos įrengiamos, galiojimui 
patikslinti, apriboti arba 
papildomai informacijai suteikti. 
Lentelių sąrašas pateikiamas 
Kelių eismo taisyklių pirmo 
priedo VIII skyriuje. Kelių 
eismo taisykles galite rasti šiuo 
adresu: 
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dok
paieska.showdoc_l?p_id=4387
23” 

Papildoma lentelė Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš pateikto 

Privalomas Duomenų 
laukai matomi 

Diegėjas Diegimo projekto 
metu turi sukonfigūruoti 

                                                   
2 Žr. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. 3-83 „Dėl kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių 
patvirtinimo“ 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / Pastabos 

reikšmių sąrašo. tik tuo atveju, 
jeigu duomens 
lauke „Ar prie 
kelio ženklo 
reikalinga 
papildoma 
lentelė?“ 
pasirinkta 
reikšmė „Taip“ 

 

Diegėjas 
Diegimo 
projekto metu 
turi 
sukonfigūruoti 
prašymo 
formos lauką 
taip, kad būtų 
galimybė 
duomenų laukų 
grupę pildyti 
daugiau, nei 
vieną kartą, 
tačiau ne 
daugiau kartų, 
nei nurodyta 
Kelio ženklų 
įrengimo ir 
vertikaliojo 
ženklinimo 
taisyklėse

3
, XI 

skyriuje, I 

papildomų lentelių (reikšmių) 
sąrašą (pateikiant numerį ir 
pavadinimą)“. 

Aktualus lentelių sąrašas 
pateikiamas Kelių eismo 
taisyklių pirmo priedo VIII 
skyriuje. 

 

Pastaba. Sąrašuose turi nebūti 
pateikiama lentelė 856 
“Neįgalieji”. 

Kontekstinė pagalba:  

„Nurodykite papildomą lentelę, 
kurią prašote įrengti su kelio 
ženklu.” 

Papildoma informacija 
apie lentelę 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Neprivalomas Kontekstinė pagalba:  

„Jei reikalinga, nurodykite 
papildomą informaciją apie 
lentelę (nurodant, kokia 
informacija turės būti pateikta 
ant lentelės). Pvz,, jei prašoma 
įrengti papildomą lentelę Nr.  
801 „Atstumas iki objekto“, 
nurodykite atstumą iki objekto, 
ir pan.” 

                                                   
3 Žr. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. 3-83 „Dėl kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių 
patvirtinimo“ 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / Pastabos 

skirsnyje, 342 
punkte.“.  

Kelio ženklą (-us) 
prašoma įrengti: 

• Savo lėšomis 

• Savivaldybės 
lėšomis 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš pateikto 
reikšmių sąrašo. 

Privalomas Laukas 
nematomas, jei 
lauke „Kelio 
ženklų grupė“ 
pasirinkta viena 
iš šių kelio 
ženklų grupių: 

• informacinia
i ženklai 

• paslaugų 
ženklai 

 

 Papildomi dokumentai Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

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

„Jei kelio ženklą (-us) prašoma 
įrengti, pvz., gyvenamųjų namų 
kiemuose ar gyventojų bendrijų 
teritorijoje, reikalinga prisegti 
gyventojų (ar bendrijos 
administracijos) sutikimą. ” 

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

„Jei kelio ženklą (-us) prašoma 
įrengti, pvz., gyvenamųjų namų 
kiemuose ar gyventojų bendrijų 
teritorijoje, reikalinga prisegti 
gyventojų (ar bendrijos 
administracijos) sutikimą. Jei 
kelio ženklą prašoma įrengti 
seniūnijos teritorijoje, prisekite 
seniūnijos administracijos 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / Pastabos 

sutikimą.” 

Specifiniai laukai (S.35.2 Teisės koreguoti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas) 

Kelio ženklo ar 
ženklų vieta 

Adresas, 
kur 
prašoma 
koreguoti 
kelio 
ženklą (-
us) 

Vietovė 

 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas 

 

Siūlomos reikšmės 
iš adresų registro 

Privalomas  Kontekstinė pagalba:  

“Nurodykite adresą, kur 
prašote koreguoti kelio ženklą 
(-us). Jei nėra galimybės 
nurodyti tikslaus  adreso 
(nurodant namo ar sklypo 
numerį), pateikite vietos, 
kurioje yra prašomas koreguoti 
kelio ženklas ar ženklai, 
aprašymą žemiau.“ 

Gatvė Privalomas 

Namas 

 

Privaloma: 

• įvesti namo 
numerį 

ARBA  

• pateikti vietos, 
kurioje prašoma 
koreguoti kelio 
ženklą (-us), 
aprašymą. 

Vietos, kurioje 
prašoma koreguoti 
kelio ženklą (-us), 
aprašymas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas  Kontekstinė pagalba:  

„Jei nėra galimybės nurodyti 
tikslaus adreso, pateikite 
vietos, kurioje prašoma 
koreguoti kelio ženklą, 
aprašymą. Pvz., „<Kelio 
pavadinimas>, 50 kilometras“.“ 

Kelio ženklas 

Taisyklė duomenų 
laukų grupei: 

Turi būti galimybė 
duomenų laukų 
grupę pildyti 
daugiau, nei vieną 
kartą. 

Kelio ženklų grupė Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš pateikto 
reikšmių sąrašo. 

Privalomas  Pateikiamas kelio ženklų 
grupių sąrašas. Galimos šios 
grupės: 

• įspėjamieji ženklai 

• pirmumo ženklai 

• draudžiamieji ženklai 

• nukreipiamieji ženklai 

• nurodomieji ženklai 

• informaciniai ženklai 

• paslaugų ženklai 

• horizontalusis ženklinimas 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / Pastabos 

Kontekstinė pagalba:  

„Pasirinkite kelio ženklo, kurį 
prašote koreguoti, grupę. Visų 
kelių ženklų sąrašą taip pat 
galite rasti Kelių eismo taisyklių 
pirmame priede. Kelių eismo 
taisykle galite rasti šiuo 
adresu: 
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dok
paieska.showdoc_l?p_id=4387
23” 

Kelio ženklas Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš pateikto 
reikšmių sąrašo 

Privalomas Laukas 
rodomas, tik jei 
lauke „Kelio 
ženklų grupė“ 
nėra pasirinkta 
reikšmė 

„horizontalusi
s ženklinimas“ 

Pateikiamas tik tos grupės 
kelio ženklų sąrašas 
(pateikiant ženklo numerį ir 
pavadinimą), kuri nurodyta 
lauke „Kelio ženklų grupė“. 
Pvz., jei lauke „Kelio ženklų 
grupė“ pasirinkta reikšmė 
„Informaciniai ženklai“, lauke 
„Kelio ženklas“ turi būti 
pateikiamas tik informacinių 
kelio ženklų sąrašas. 

Aktualus kelio ženklų sąrašas 
pateikiamas Kelių eismo 
taisyklių pirmo priedo I – VII 
prieduose. 

Kontekstinė pagalba:  

„Pasirinkite kelio ženklą, kurį 
prašote koreguoti.” 

- Prašomos kelio ženklo 
ar ženklų korekcijos 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  Kontekstinė pagalba:  

„Aprašykite prašomas atlikti 
kelio ženklo ar ženklų 
korekcijas.” 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / Pastabos 

- Priežastis, dėl kurios 
prašoma koreguoti 
kelio ženklą (-us) 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite priežastį, dėl 
kurios prašoma koreguoti kelio 
ženklą (-us). Pvz., „Kelio 
ženklas trukdo automobilių 
parkavimui“” 

- Kelio ženklų išdėstymo 
schema 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Privalomas Laukas 
rodomas tik, jei 
prašymas 
teikiamas 
Širvintų raj. 
savivaldybei. 

Kontekstinė pagalba:  

„Prisekite kelio ženklų 
išdėstymo schemą su aiškiai 
nurodytu pageidaujamu 
koreguoti kelio ženklu ar 
ženklais.” 

Su policija suderinta 
kelio ženklų išdėstymo 
schema 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Privalomas Laukas 
rodomas tik, jei 
prašymas 
teikiamas 
Kauno m. , 
Klaipėdos m. 
arba Ignalinos 
raj. 
savivaldybėms. 

Kontekstinė pagalba:  

„Prisekite su policija suderintą 
kelio ženklų išdėstymo schemą 
su aiškiai nurodytu 
pageidaujamu koreguoti kelio 
ženklu ar ženklais.” 

- Kelio ženklą (-us) 
prašoma koreguoti: 

• Savo lėšomis 

• Savivaldybės 
lėšomis 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš pateikto 
reikšmių sąrašo. 

Privalomas Laukas 
nematomas, jei 
lauke „Kelio 
ženklų grupė“ 
pasirinkta viena 
iš šių kelio 
ženklų grupių: 

• informacinia
i ženklai 

• paslaugų 
ženklai 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / Pastabos 

 Papildomi dokumentai Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Neprivalomas  Kontekstinė pagalba:  

„Jei kelio ženklą (-us) prašoma 
koreguoti, pvz., gyvenamųjų 
namų kiemuose ar gyventojų 
bendrijų teritorijoje, reikalinga 
prisegti gyventojų (ar bendrijos 
administracijos) sutikimą.” 

Specifiniai laukai (S.35.3 Teisės panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas) 

- Adresas, 
kur 
prašoma 
panaikinti 
kelio 
ženklą (-
us) 

Vietovė 

 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas 

 

Siūlomos reikšmės 
iš adresų registro 

Privalomas  Kontekstinė pagalba:  

“Nurodykite adresą, kur 
prašote panaikinti kelio ženklą 
(-us). Jei nėra galimybės 
nurodyti tikslaus  adreso 
(nurodant namo ar sklypo 
numerį), pateikite vietos, 
kurioje yra prašomas panaikinti 
kelio ženklas ar ženklai, 
aprašymą žemiau.“ 

Gatvė Privalomas 

Namas 

 

Privaloma: 

• įvesti namo 
numerį 

ARBA  

• pateikti vietos, 
kurioje prašoma 
panaikinti kelio 
ženklą (-us), 
aprašymą. 

Vietos, kurioje 
prašoma panaikinti 
kelio ženklą (-us), 
aprašymas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas  Kontekstinė pagalba:  

„Jei nėra galimybės nurodyti 
tikslaus adreso , pateikite 
vietos, kurioje prašoma 
panaikinti kelio ženklą, 
aprašymą. Pvz., „<Kelio 
pavadinimas>, 50 kilometras“.“ 

Informacija apie 
kelio ženklą 

 

Taisyklė duomenų 
laukų grupei: 

Kelio ženklų grupė Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš pateikto 
reikšmių sąrašo. 

Privalomas  Pateikiamas kelio ženklų 
grupių sąrašas. Galimos šios 
grupės: 

• įspėjamieji ženklai 

• pirmumo ženklai 

• draudžiamieji ženklai 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / Pastabos 

Turi būti galimybė 
duomenų laukų 
grupę pildyti 
daugiau, nei vieną 
kartą. 

• nukreipiamieji ženklai 

• nurodomieji ženklai 

• informaciniai ženklai 

• paslaugų ženklai 

• horizontalusis ženklinimas 
 

Kontekstinė pagalba:  

„Pasirinkite kelio ženklo, kurį 
prašote panaikinti, grupę. Visų 
kelių ženklų sąrašą taip pat 
galite rasti Kelių eismo taisyklių 
pirmame priede. Kelių eismo 
taisykle galite rasti šiuo 
adresu: 
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dok
paieska.showdoc_l?p_id=4387
23” 

Kelio ženklas Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš pateikto 
reikšmių sąrašo 

Privalomas Laukas 
rodomas, tik jei 
lauke „Kelio 
ženklų grupė“ 
nėra pasirinkta 
reikšmė 
„horizontalusis 
ženklinimas“ 

Pateikiamas tik tos grupės 
kelio ženklų sąrašas 
(pateikiant ženklo numerį ir 
pavadinimą), kuri nurodyta 
lauke „Kelio ženklų grupė“. 
Pvz., jei lauke „Kelio ženklų 
grupė“ pasirinkta reikšmė 
„Informaciniai ženklai“, lauke 
„Kelio ženklas“ turi būti 
pateikiamas tik informacinių 
kelio ženklų sąrašas. 

Aktualus kelio ženklų sąrašas 
pateikiamas Kelių eismo 
taisyklių pirmo priedo I – VII 
prieduose. 

Kontekstinė pagalba:  

„Pasirinkite kelio ženklą, kurį 
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Duomenų grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomumas Loginės 
taisyklės 

Kitos taisyklės / Pastabos 

prašote panaikinti.” 

- Kelio ženklo ar ženklų 
panaikinimo priežastis 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas   

- Kelio ženklą (-us) 
prašoma panaikinti: 

• Savo lėšomis 

• Savivaldybės 
lėšomis 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama 
reikšmė iš pateikto 
reikšmių sąrašo. 

Privalomas Laukas 
nematomas, jei 
lauke „Kelio 
ženklų grupė“ 
pasirinkta viena 
iš šių kelio 
ženklų grupių: 

• informacinia
i ženklai; 

• paslaugų 
ženklai. 

Diegėjas Diegimo projekto 
metu su kiekviena savivaldybe 
turi suderinti kontekstinės 
pagalbos informacijos  tekstą, 
pateikiamą prie šio duomens 
lauko. Kontekstinėje pagalboje 
turėtų būti pateikiama 
informacija, kuriais atvejais 
savivaldybė dažniausiai 
reikalaus už kelio ženklą 
įrengimą sumokėti savo 
lėšomis, o kuriais atvejais kelio 
ženklas gali būti įrengiamas 
savivaldybės lėšomis. 

- Papildomi dokumentai Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Neprivalomas  Kontekstinė pagalba:  

„Jei kelio ženklą (-us) prašoma 
panaikinti, pvz., gyvenamųjų 
namų kiemuose ar gyventojų 
bendrijų teritorijoje, reikalinga 
prisegti gyventojų (ar bendrijos 
administracijos) sutikimą.“ 

Papildomi duomenų laukai 

 Įgaliojimas teikti 
prašymą  

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Privalomas Nematomas, jei 
prašymą teikia:  

• FA, 
teikiantis 
prašymą 
savo vardu  

• JA vadovas 
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7. TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO BŪSENOS 
 

Nr. 
Paslaugos teikimo 
būsena 

Tarpinės paslaugos teikimo būsenos sąlyga 
Sprendimas, ar perduoti pareiškėjui 

1.  Užregistruota Prašymas užregistruotas SI DVS Patvirtinta 

2.  Nagrinėjama: 

 [Specialisto (-ės) 
vardas, pavardė] 

 [Pareigos] 

 [Skyrius] 

Prašymas priskirtas specialistui (-ei) Patvirtinta 

3.  Nagrinėjama: 
Organizuojamas komisijos 
posėdis 

Iš SI DVS gauta specialisto parengta informacija apie posėdį, kurio metu 
bus svarstomas prašymas 

Patvirtinta 
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8. PASIŪLYMAI PASLAUGOS PROCESO PATOBULINIMUI IR PRIIMTI PAGRINDINIAI SPRENDIMAI 
 

Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo 
data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

1.  2014.08.25 Siūlome paslaugos rezultatą, raštą su sprendimu dėl teisės įrengi kelio ženklą 
suteikimo ar nesuteikimo, prašymą pateikus el. priemonėmis, pareiškėjui 
perduoti taip pat tik el. būdu.  

Ignalinos r.: patvirtinta 2014.08.13 skambučio metu 

Širvintų r.: patvirtinta 2014.08.13 skambučio metu 

Kauno m.: patvirtinta 2014.08.26 skambučio metu 

Klaipėdos m.: patvirtinta 2014.08.25 skambučio metu 

2.  2014.08.25 Siūlome, kad savivaldybės specialistui būtų suteikiama galimybė nurodyti, kad 
prašymo nagrinėjimui reikalinga iš pareiškėjo gauti papildomą informaciją. 
Jeigu per nustatytą terminą pareiškėjas nepateikia reikalingos informacijos, 
paslaugos teikimas turi būti automatiškai nutrauktas, informuojant apie tai 
savivaldybę ir pareiškėją, automatiškai VIISP sugeneruotais pranešimais. 

Apie tai, kad per nustatytą terminą nepateikus papildomos informacijos, bus 
nutraukiama paslauga, pareiškėjas turi būti informuojamas su pranešimu apie 
reikalingą papildomą informaciją. 

Ignalinos r.: patvirtinta 2014.08.28 skambučio metu 

Širvintų r.: patvirtinta 2014.09.03 skambučio metu 

Kauno m.: patvirtinta 2014.08.26 skambučio metu 

Klaipėdos m.: patvirtinta 2014.08.25 skambučio metu 

3.  2014.08.25 Siūlome savivaldybės specialistui galimų priimti sprendimų sąrašą papildyti 
tarpiniu informavimu apie posėdį, kurio metu bus svarstomas pateiktas 
prašymas. Savivaldybės specialistas, tokiu atveju, turės rankiniu būdu 
sistemoje nurodyti, kad prašymas bus nagrinėjamas saugaus eismo komisijos 
posėdyje. 

Tokiu atveju pareiškėjas galės būti geriau informuotas apie prašymo 
nagrinėjimo eigą bei žinos, kada galima tikėtis paslaugos rezultato. 

Ignalinos r.: patvirtinta 2014.08.28 skambučio metu 

Širvintų r.: patvirtinta 2014.09.03 skambučio metu 

Kauno m.: patvirtinta 2014.08.26 skambučio metu 

Klaipėdos m.: patvirtinta 2014.08.25 skambučio metu 

4.  2014.08.25 Atsižvelgiant į tai, kad: 

• prašymų dėl teisės įrengti informacinius ir paslaugų kelio ženklus yra 
palyginti nedaug (apytiksliai po 10 per vienerius metus Kauno m. ir 
Klaipėdos m. savivaldybėse, o Ignalinos ir Širvintų rajonų savivaldybėse – 
mažiau nei 10 per metus). 

Ignalinos r.: patvirtinta 2014.08.28 skambučio metu 

Širvintų r.: patvirtinta 2014.09.03 skambučio metu 

Kauno m.: patvirtinta 2014.08.26 skambučio metu. 

Klaipėdos m.: patvirtinta 2014.08.25 skambučio metu. 
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Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo 
data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

• teisės įrengti visus kitus kelio ženklus suteikimo tvarka nesiskiria nuo teisės 
įrengti informacinius ir paslaugų kelio ženklus suteikimo tvarkos, 

siūlome praplėsti Paslaugos S.35 apimtį, įtraukiant galimybę teikti prašymus 
suteikti teisę dėl visų kelio ženklų, išskyrus kelio ženklą 856 “Neįgalieji”, 
kadangi šio ženklo įrengimui Projekto apimtyje kuriama atskira el. paslauga 
(S.36). 

5.  2014.08.25 Siūlome nustatyti, kad leidimo suderinimas su policija turėtų būti vykdomas 
savivaldybės specialistų ir paslaugos gavėjui būtų išduodamas tik galutinis 
leidimas, patvirtintas savivaldybės ir policijos. 

Tokia tvarka jau įgyvendinta Širvintų raj. savivaldybėse. 

Galutinis sprendimas: 

Kauno m.: 2014.08.26 skambučio metu išsakyta 
nuomonė, kad derinimus su policija turėtų atlikti 
pareiškėjas.  

Klaipėdos m.: 2014.08.25 skambučio metu išsakyta 
nuomonė, kad leidimo suderinimą su policija turėtų 
atlikti pareiškėjas, kadangi, derinimą atliekant 
savivaldybės administracijos atstovams: 

• Būtų ženkliai prailginamas paslaugos teikimo 
procesas (reikalinga raštiška komunikacija tarp 
savivaldybės ir policijos). 

• Ženkliai padidėtų savivaldybės administracijos 
administracinė našta (reikalingas schemų 
parengimas, raštų policijai parengimas). 

Ignalinos r.: 2014.08.28 skambučio metu išsakyta 
nuomonė, kad derinimus dėl kelio ženklo įrengimo su 
policija turėtų derinti pareiškėjai. 

6.  2014.08.28 Klaipėdos m. sav. specialisto siūlymu priimtas sprendimas įtraukti galimybę 
prašymą teikti dėl teisės įrengti, koreguoti ar panaikinti horizontalųjį kelių 
ženklinimą suteikimo. 

Ignalinos r.: patvirtinta 2014.08.29 skambučio metu.  

Širvintų r.: patvirtinta 2014.09.03 skambučio metu 

Kauno m.: patvirtinta 2014.08.29 skambučio metu. 

Klaipėdos m.: patvirtinta 2014.08.28 skambučio metu. 

7.  2014.09.04 2014 m. rugsėjo 4 d. vykusio susitikimo metu priimtas sprendimas Paslaugos 
apimtyje terminą „Leidimo  išdavimas“ keisti į terminą „Teisės suteikimas“, 
kadangi Paslaugos apimtyje joks patvirtintos formos „popierinis“ leidimas nėra 

Patvirtinta  Ignalinos r., Širvintų r., Kauno m., 
savivaldybių administracijų ir LSA atstovų 2014 m. 
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Nr. 
Siūlymo / 
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data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

išduodamas. rugsėjo 4 d. vykusio susitikimo metu. 

 


