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1. PASLAUGOS APIMTIS 
 
S.39. „Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui nustatymas“ paslauga teikiama 
(paslaugą gali inicijuoti): 

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

 
Paslaugos rezultatas yra: 

► Komisijos raštas dėl apskaičiuotos medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, 
miškui ar hidrotechnikos įrenginiams (Teigiamas sprendimas); 

► Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl apskaičiuotos  medžiojamųjų gyvūnų 
padarytos žalos gyvūnams ir gyvuliams; 

► Medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti žemės ūkio pasėlių, miško, gyvūnų ir gyvulių, 
hidrotechnikos įrenginių apžiūros aktas (Teigiamas sprendimas); 

► Pranešimas dėl nevykdomo žalos įvertinimo (Neigiamas sprendimas); 

 

Dokumente naudojamos sąvokos: 

Sąvoka Paaiškinimas 

Komisija Komisija medžiojamų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti.  

Žala Medžiojamų gyvūnų padaryta žala žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams ir 
gyvuliams ar hidrotechnikos arba melioracijos įrenginiams. 
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2. PROCESO SCHEMOS IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI 

2.1. S.39. „Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui nustatymas“ procesas 

 
  

1 pav. S.39. „Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui nustatymas“ proceso schema   
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1 lentelė. Proceso S.39. „Medžiojamųjų gyvūnų padarytos  žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui nustatymas“ 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 „Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės 
ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams ir gyvuliams ar hidrotechnikos arba melioracijos įrenginiams“. 

2 - Prašymo 
pildymas 

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

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

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

3 - Pasibaigia 
paslaugos 
laikas 

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

4 - Automatinis 
tikrinimas 

S_REIK_5 Šiame sub-procese automatiškai gaunami duomenys apie žemės sklypą ir jo savininkus iš Nekilnojamo turto registro. 

S_REIK_6 Jeigu su Registrų centru nebus suderinta galimybė realizuoti duomenų apsikeitimo sąsają tarp VIISP ir NTR, tokiu atveju 
duomenis, kurie būtų gaunami iš NTR, pareiškėjui turi būti sudaryta galimybė nurodyti prašymo formoje, o dokumentus, 
gaunamus iš NTR (žemės sklypo planą), prisegti kaip priedus prie prašymo. 

5 – Sprendimo 
priėmimas 

S_REIK_7 Šiame sub-procese savivaldybėje priimamas sprendimas.  

S_REIK_8 Sub-proceso metu pareiškėjas yra informuojamas apie tarpines paslaugos teikimo būsenas, gautas iš SI DVS. Tarpinės 
paslaugos teikimo būsenos yra nurodytos 7 skyriuje „TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO BŪSENOS“. 

6 – Koks 
sprendimas 
priimtas? 

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

► Jei „Teigiamas sprendimas“ (priimtas sprendimas organizuoti medžiojamų gyvūnų padarytos žalos įvertinimą), 
procesas nukreipiamas į žingsnį „Sprendimo priėmimas dėl žalos apskaičiavimo“ 

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

„laukiama“). 

S_REIK_10 Priėmus teigiamą sprendimą (sprendimas organizuoti medžiojamų gyvūnų padarytos žalos įvertinimą), institucijos 
specialistui automatiškai sukuriama užduotis sprendimo priėmimui dėl žalos apskaičiavimo (12 proceso žingsnis). 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

7 – Prašymo 
tikslinimas 

S_REIK_11 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_12 Prašymo tikslinimui pareiškėjas turi nustatytą dienų skaičių, skaičiuojant nuo sprendimo „Reikalingas patikslinimas“ 
priėmimo. Per nustatytą dienų skaičių prašymo nepatikslinus, prašymas bus automatiškai atmestas. Šis nustatymas yra 
konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas visoms savivaldybėms, tačiau konkretaus sprendimo patikslinti metu SI 
specialistas gali nustatytą terminą pakeisti (pvz., nustatyti ilgą laikotarpį). 

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

S_REIK_13 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_14 Šiame procese VIISP informuoja pareiškėją apie atmestą prašymą ir tikslią atmetimo priežastį - pasibaigė prašymo 
patikslinimui nustatytas laikas.  

11 – Sprendimo 
priėmimas dėl 
žalos 
apskaičiavimo 

S_REIK_15 Šiame sub-procese:  

► Vykdomas medžiojamų gyvūnų padarytos žalos įvertinimas; 
► Savivaldybėje priimamas sprendimas. 

12 – Koks 
sprendimas 
priimtas? 

S_REIK_16 VIISP nukreipia el. paslaugos procesą, priklausomai nuo to, kuri sub-proceso „Sprendimo priėmimas dėl organizuojamo 
žalos įvertinimo“ pabaiga pasiekta: 

► Jei „Tarpinis informavimas“ (apskaičiuojama medžiojamų gyvūnų padaryta žala), procesas nukreipiamas į žingsnį 
“Pabaigti paslaugą (paslaugos būsena – „įvykdyta“)“; 

► Jei „Pasiektas susitarimas“ (susitarta dėl žalos atlyginimo medžiojamų gyvūnų padarytos žalos įvertinimo metu), 
procesas nukreipiamas į žingsnį “Pabaigti paslaugą (paslaugos būsena – „įvykdyta“)“ 

► Jei „Neigiamas sprendimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Pabaigti paslaugą (paslaugos būsena – „atmesta“); 



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

8 psl. iš 42 
S.39. „Medžiojamųjų gyvūnų padarytos  žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui nustatymas“ elektroninės paslaugos proceso schemų ir 

funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms dokumentas 

 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

13 – Žalos 
apskaičiavimas 
ir pareiškėjo 
informavimas 

S_REIK_17 Šis sub-procesas inicijuojamas priėmus sprendimą „Tarpinis informavimas“ . 

Šiame sub-procese: 

► Komisija medžiojamų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti apskaičiuoja medžiojamų gyvūnų padarytą žalą. 
► Pareiškėjas informuojamas apie apskaičiuotą medžiojamų gyvūnų padarytą žalą. 
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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 

S_REIK_18 Žr. reikalavimą „S_REIK_3“. 

2.4 – Pasirinkti 
savivaldybę, ir jei 
reikalinga, už ką 
teikiamas 
prašymas 

S_REIK_19 Šiame žingsnyje pareiškėjas nurodo informaciją, kuri reikalinga tolesniems sub-proceso žingsniams vykdyti: 
► Savivaldybę; 
► Seniūniją; 
► Jei prisijungęs yra fizinis asmuo, požymį, ar prašymą teikia: 

► Asmuo, įgaliotas juridinio asmens (reikia pateikti JA kodą); 
► Juridinio asmens vadovas (reikia pateikti JA kodą); 
► Asmuo už save. 

 
Norėdamas tęsti procesą, pareiškėjas privalo: 

► Pasirinkti savivaldybę; 
► Pasirinkti seniūniją; 
► Nurodyti paslaugos gavėją, jei pareiškėjas yra prisijungęs kaip FA ir yra nustatyta, kad atstovauja kitą asmenį. 

2.5 – Ar prašymas 
pildomas FA už 
save? 

S_REIK_20 Duomenų iš GR užklausima tais atvejais, kai paraišką teikia fizinis asmuo, paslaugos gavėjas yra fizinis asmuo arba 
paslaugos mokėtojas yra fizinis asmuo. 

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

2.6 - Užklausti  

duomenų GR 

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

2.7 - Gauti 
duomenis iš GR 

S_REIK_22 Duomenų sąsaja su Gyventojų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.8 – Užklausti 
duomenų iš JAR 

S_REIK_23 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.9 - Gauti 
duomenis iš JAR 

S_REIK_24 Duomenų sąsaja su Juridinių asmenų registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

2.11 – 
Automatiškai 
užpildyti prašymo 
laukus 

S_REIK_25 Prašymas automatiškai užpildomas: 

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

► iš GR gautais duomenimis; 

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

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

► iš JAR gautais duomenimis; 
► VIISP tvarkomais duomenimis. 

2.12 – Pildyti ir 
patvirtinti prašymą 

S_REIK_26 Prašymo formos struktūra ir reikalavimai jai plačiau aprašomi skyriuje 6 „PRAŠYMO FORMOS STRUKTŪRA IR 
REIKALAVIMAI“ 

2.14 – :BP.01 
Elektroninis 
pasirašymas 

S_REIK_27 Tuomet, kai SI pasirenka, kad prašymas turi būti pasirašomas el. parašu, turi būti vykdomas bendrasis procesas „BP.01 
Elektroninis pasirašymas“. Šis nustatymas yra konfigūruojamas parametras, kuris nustatomas visoms savivaldybėms 
(pasirinkimas, ar prašymas turi būti pasirašytas el. parašu, yra vieningas visoms savivaldybėms). 

Suderintas konfigūravimo parametras: su savivaldybėmis suderinta, kad prašymo pasirašyti el. parašu nėra reikalinga. 
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2.3. Automatinio tikrinimo sub-procesas 

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

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

4.2 – Užklausti 
duomenų iš NTR 

S_REIK_28 Iš Nekilnojamo turto registro duomenys turi būti gaunami tais atvejais kai Pareiškėjas pildydamas prašymą pasirenka, 
kad žemės sklypas yra registruotas Nekilnojamojo turto registre. 

S_REIK_29 Duomenų sąsaja su Nekilnojamo turtu registru yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“ 

4.3 – Gauti 
duomenis iš NTR 

S_REIK_30 Duomenų sąsaja su Nekilnojamo turto registru yra aprašyta skyriuje  3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

- Pastaba: Tais atvejais, kai iš NTR nėra gaunami duomenys (pvz., kuomet sklypas nėra registruotas NTR), savivaldybės 
specialistas turi nuspręsti, kurie duomenys reikalingi ir pats užklausti jų iš pareiškėjo. 
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2.4. Sprendimo priėmimo dėl organizuojamo žalos įvertinimo sub-procesas 

 
  

4 pav. Sprendimo priėmimo dėl organizuojamo žalos įvertinimo sub-proceso schema  
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4 lentelė. Funkciniai sub-proceso „Sprendimo priėmimo dėl organizuojamo žalos įvertinimo“ reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

5.2 – Perduoti 
prašymą SI DVS 

S_REIK_31 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

5.3 – Laukimo 
žingsnis 

S_REIK_32 Šio žingsnio metu laukiama, kol iš institucijos DVS bus gauta: 

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

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

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

S_REIK_33 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

5.5 - Informuoti 
paslaugos gavėją 
apie tarpinę 
paslaugos teikimo 
būseną 

S_REIK_34 VIISP turi automatiškai informuoti pareiškėją, kai prašymas priskirtas specialistui. Tarpinės paslaugos teikimo būsenos 
yra nurodytos 7 skyriuje „TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO BŪSENOS“. 

5.6 – Gauti 
sprendimą iš SI 
DVS 

S_REIK_35 Duomenų sąsaja su SI DVS yra aprašyta skyriuje 3 „INTEGRACINIAI TAŠKAI“. 

5.7 – Išskyrimo 
žingsnis 

S_REIK_36 Procesas tęsiamas žingsniu 5.8, jei priimtas vienas iš galimų sprendimų: 

► Reikalingas patikslinimas; 
► Neigiamas sprendimas. 

Procesas tęsiamas žingsniu 4.9, jei vykdomas tarpinis informavimas apie seniūno priimtą sprendimą organizuoti 
medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos vertinimą ir sukviesti susijusias šalis: 

► Tarpinis informavimas: Organizuojamas žalos įvertinimas. 

5.8 – Informuoti 
paslaugos gavėją 
apie priimtą 
sprendimą: 
Neigiamas 
sprendimas / 

S_REIK_37 VIISP automatiškai suformuoja ir perduoda informaciją pareiškėjui. Priklausomai nuo SI priimto sprendimo, VIISP: 

► Informuoja pareiškėją apie reikalingą patikslinimą (reikalingus patikslinti prašymo laukus ir (arba) dokumentus, 
kuriuos reikia pateikti); 

► Informuoja pareiškėją apie neigiamą sprendimą (pranešimas su atmetimo priežastimis). 
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Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

Reikalingas 
patikslinimas 

5.9 – Tarpinis 
informavimas: 
Organizuojamas 
žalos įvertinimas 

S_REIK_38 VIISP automatiškai vykdo tarpinį informavimą ir perduoda informaciją pareiškėjui: 

► Informuoja pareiškėją apie organizuojamą žalos įvertinimą (pranešimas, informuojantis apie organizuojamą 
žalos įvertinimą). 

S_REIK_39 Pareiškėjo informavimo apie organizuojamą vaiko gerovės komisijos posėdį atveju, tarpinė paslaugos būsena keičiasi į 
„Nagrinėjama: Organizuojamas žalos įvertinimas“. 

5.11 –  :BP.05 
Perdavimas į E. 
pristatymo IS 

S_REIK_40 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“. 

  



Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie 

Susisiekimo ministerijos 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę 

17 psl. iš 42 
S.39. „Medžiojamųjų gyvūnų padarytos  žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui nustatymas“ elektroninės paslaugos proceso schemų ir 

funkcinių reikalavimų procesų žingsniams ir dokumentų formoms dokumentas 

 

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 

7.2 – Automatiškai 
užpildyti prašymo 
laukus 

- 

 

Pastaba: šiam žingsniui taikomi bendrieji funkciniai reikalavimai. 

 

7.3 – Patikslinti ir 
patvirtinti duomenis 

7.5 – :BP.01 
Elektroninis 
pasirašymas 
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2.6. Sprendimo priėmimo dėl žalos apskaičiavimo sub-procesas 

   
6 pav. Sprendimo priėmimo dėl žalos apskaičiavimo sub-proceso schema  
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6 lentelė. Funkciniai sub-proceso „Sprendimo priėmimo dėl žalos apskaičiavimo“ reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

11.2 – Gauti 
sprendimą / tarpinį 
informavimą iš SI 
DVS 

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

11.3 – Išskyrimo 
žingsnis 

S_REIK_42 Procesas tęsiamas žingsniu 11.4, jei priimtas vienas iš galimų sprendimų: 

► Pasiektas susitarimas dėl žalos atlyginimo; 
► Neigiamas sprendimas. 

Procesas tęsiamas žingsniu 11.5, jei vykdomas tarpinis informavimas: 

► Tarpinis informavimas: Organizuojamas komisijos posėdis. 

11.4 – Informuoti 
pareiškėją apie 
priimtą sprendimą: 
Neigiamas 
sprendimas / 
Pasiektas 
susitarimas 

S_REIK_43 VIISP automatiškai suformuoja ir perduoda informaciją pareiškėjui. Priklausomai nuo SI priimto sprendimo, VIISP: 

► Informuoja pareiškėją apie pasiektą susitarimą (pranešimas apie pasiektą susitarimą tarp pareiškėjo ir 
medžioklė plotų naudotojų); 

► Informuoja pareiškėją apie neigiamą sprendimą (pranešimas su atmetimo priežastimis). 

11.5 – Tarpinis 
informavimas: 
Organizuojamas 
komisijos posėdis 

S_REIK_44 VIISP automatiškai vykdo tarpinį informavimą ir perduoda informaciją pareiškėjui: 

► Informuoja pareiškėją apie organizuojamą komisijos medžiojamųjų gyvūnų žalai įvertinti posėdį (pranešimas, 
informuojantis apie organizuojamą komisijos posėdį). 

S_REIK_45 Pareiškėjo informavimo apie organizuojamą komisijos posėdį atveju, tarpinė paslaugos būsena keičiasi į „Nagrinėjama: 
Organizuojamas komisijos posėdis“. 

11.7 – :BP.05 
Perdavimas į E. 
pristatymo IS 

S_REIK_46 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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2.7. Žalos apskaičiavimo ir pareiškėjo informavimo sub-procesas 

 
 

  
7 pav. Žalos apskaičiavimo ir pareiškėjo informavimo sub-proceso schema 
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7 lentelė. Funkciniai sub-proceso „Žalos apskaičiavimas ir pareiškėjo informavimas“ reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 
pavadinimas 

Reikalavimo 
Nr. 

Funkcinis reikalavimas 

13.2 – Apskaičiuoti 
žalą 

- Šio žingsnio metu komisija apskaičiuoja laukinių gyvūnų padarytą žalą. Šis žingsnis atliekamas ne VIISP priemonėmis ir 
yra pateikiamas schemoje siekiant atvaizduoti pilną procesą. 

13.3 Gauti  žalos 
apskaičiavimą iš 
institucijos DVS 

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

13.4 Informuoti 
pareiškėją apie 
žalos 
apskaičiavimą 

S_REIK_48 VIISP automatiškai suformuoja ir perduoda informaciją apie apskaičiuotą laukinių gyvūnų padarytą žalą pareiškėjui.  

13.6 Informuoti 
pareiškėją apie 
administracijos 
direktoriaus 
įsakymą 

S_REIK_49 Tuomet, kai paslaugai SI pasirenka, kad paslaugos rezultatas bus perduotas per E. pristatymo IS, turi būti vykdomas 
bendrasis procesas „BP.05 Perdavimas į E. pristatymo IS“. 
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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. Pareiškėjo asmens kodas 
perduodamas kai pareiškėjas 
yra fizinis asmuo, kuris teikia 
prašymą už save. 

2.  

2.6 – Užklausti duomenų GR Perduodama į GR 

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

3.  2.7 – Gauti duomenis iš GR Gaunama iš GR ► Pareiškėjo vardas; 
► Pareiškėjo pavardė; 
► Pareiškėjo gyvenamoji vieta; 
► Pareiškėjo gimimo data; 

 

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

 

4.  2.7 – Gauti duomenis iš GR Gaunama iš GR ► Paslaugos gavėjo vardas; 
► Paslaugos gavėjo pavardė; 
► Paslaugos gavėjo gimimo data; 
► Paslaugos gavėjo gyvenamoji vieta. 

Duomenys gaunami tik tais 
atvejais, kai pareiškėjas teikia 
prašymą kito FA vardu. 

5.  2.8 – Užklausti duomenų iš JAR Perduodama į JAR ► Juridinio asmens kodas Juridinio asmens kodas 
perduodamas tik tais atvejais, 
kai pareiškėjas fizinis asmuo 
teikia prašymą juridinio asmens 
vardu. 

6.  2.9 – Gauti duomenis iš JAR Gaunama iš JAR ► Juridinio asmens pavadinimas; 
► Juridinio asmens buveinės adresas; 
► Juridinio asmens vadovo vardas; 
► Juridinio asmens vadovo pavardė. 
►  

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

7.  4.2 – Užklausti duomenų iš NTR Perduodama į NTR ► Unikalus nekilnojamojo turto numeris  

8.  4.3 – Gauti duomenis iš NTR Gaunama iš NTR ► Duomenys, identifikuojantys daiktinių  
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

teisių turėtojus, kitus su daiktinėmis 
teisėmis susijusius asmenis (privatus 
sklypas): 

► Nekilnojamojo turto savininko 
vardas 

► Nekilnojamojo turto savininko 
pavardė 

► Nekilnojamojo turto savininko 
asmens kodas 

► Nekilnojamojo turto savininko 
įmonės pavadinimas 

► Nekilnojamojo turto savininko 
įmonės kodas 

► Nekilnojamojo turto kadastro 
žemėlapio duomenys ir kitų 
nekilnojamųjų daiktų planai. 

9.  5.2 – Perduoti prašymą SI DVS Perduodama į SI DVS ► Prašymo dokumentas; 
► Iš GR gauti duomenys; 
► Iš JAR gauti duomenys; 
► Iš NTR gauti duomenys; 
► Prie prašymo pridėti dokumentai. 

 

10.  5.4 - Gauti informaciją apie įvykį, 
pagal kurį nustatoma tarpinė 
paslaugos teikimo būsena 
„Užregistruota“ 

Gaunama iš SI DVS ► Prašymo registracijos numeris.  

11.  5.5 - 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. 

12.  5.6 – Gauti sprendimą iš SI DVS Gaunama iš SI DVS Sprendimas, gaunamas iš SI DVS: 

► Reikalingas patikslinimas. Papildomai 
perduodama reikalingų patikslinti 
prašymo laukų sąrašas ir (arba) 
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Nr. Žingsnio Nr. ir pavadinimas Duomenų šaltinis (IS / registras) Duomenų sąrašas Pastabos 

dokumentų, kuriuos reikia pateikti, 
sąrašas; 

► Neigiamas sprendimas. Pranešimas 
su atmetimo priežastimi; 

► Organizuojamas žalos įvertinimas. 
Papildomai perduodamas pranešimas 
apie organizuojamą žalos įvertinimą. 

13.  11.2 – Gauti sprendimą / tarpinį 
informavimą iš SI DVS 

Gaunama iš SI DVS Sprendimas, gaunamas iš SI DVS: 

► Pasiektas susitarimas; 
► Neigiamas sprendimas. Pranešimas 

su atmetimo priežastimi; 
► Tarpinis informavimas: 

Organizuojamas komisijos posėdis 

 

14.  13.3 Gauti  žalos apskaičiavimą iš 
institucijos DVS 

Gaunama iš SI DVS ► Teigiamas sprendimas. Komisijos 
medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai 
apskaičiuoti sprendimo protokolas 
arba Savivaldybės administracijos 
direktoriaus įsakymas, kuriame 
įvardinta apskaičiuota žala. 
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4. DUOMENŲ PAKETAI 
 

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

1.  Gaunama iš JAR 

► Juridinio asmens pavadinimas 
► Juridinio asmens buveinės adresas 
► Juridinio asmens vadovo gimimo metai 
► Juridinio asmens vadovo vardas 
► Juridinio asmens vadovo pavardė 

 

2.  

Gaunama iš NTR ► Duomenys, identifikuojantys daiktinių teisių turėtojus, kitus 
su daiktinėmis teisėmis susijusius asmenis (privatus 
sklypas): 

► Nekilnojamojo turto savininko vardas 
► Nekilnojamojo turto savininko pavardė 
► Nekilnojamojo turto savininko asmens kodas 
► Nekilnojamojo turto savininko įmonės pavadinimas 
► Nekilnojamojo turto savininko įmonės kodas 

► Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio duomenys ir kitų 
nekilnojamųjų daiktų planai. 
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5. TEISĖS AKTAI 
 

Nr. Teisės aktas Savivaldybė, kuriai taikoma 

1.  Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002-09-23 įsakymu Nr. 486/359 (Žin. 
2005, Nr. 143-5225, Žin., 2013, Nr. 67-3374)  

Visos 

2.  Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas (Žin., 2013 m. spalio 1 d., Nr. 65-2634) Visos 

3.  Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas  2014-02-17 Nr. 9-106 Širvintų rajono 

4.  Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2010 m. lapkričio 10 d. Nr. V2-743 Ignalinos rajono 

 

  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=373893
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6. PRAŠYMO FORMOS STRUKTŪRA IR REIKALAVIMAI  
 

Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

Bendrieji laukai 

- Prašymo pateikimo data Užpildoma 
automatiškai 

Automatinis 

(metai, mėnuo, diena) 

Privalomas  Data nurodoma pagal 
prašymo patvirtinimo 
datą 

- Savivaldybė Užpildoma 
automatiškai  

Automatinis 

 

Privalomas Automatiškai 
nustatoma pagal 
unikalų nekilnojamo 
turto numerį pagal iš 
NTR gautus 
duomenis. 

 

Jei sklypas 
neįregistruotas 
NTR, sutampa su 
nurodyta sklypo 
savivaldybe.  

Galima koreguoti 

 Seniūnija Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama reikšmė 
iš pateikto reikšmių 
sąrašo 

 

Privalomas Galima pasirinkti tik 
iš seniūnijų, kurios 
yra nurodytoje 
savivaldybėje 

 

- Prašymą teikia: 

• Fizinis asmuo už save 

• Juridinio asmens vadovas 

• Juridinio asmens 
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 

1 2 3 4 5 6 7 

• Įgaliotas asmuo atstovauti 
fiziniam asmeniui: 

• Fizinio asmens 
(paslaugos gavėjo) 
kodas 

• Įgaliotas asmuo atstovauti 
juridiniam asmeniui: 

• Juridinio asmens 
(paslaugos gavėjo) 
kodas. 

Pareiškėjo 
(fizinio 
asmens) 
duomenys 

 

 

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  

Pareiškėjo 
(juridinio 
asmens) 

Juridinio asmens kodas Užpildoma 
duomenimis, 
gautais 

Automatinis Privalomas   
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

duomenys 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Matomi, kai 
prašymą pildo: 

• Juridinis 
asmuo už 
save 

prisijungimo 
metu 

Pavadinimas Gaunama iš 
JAR 

Automatinis Privalomas   

Buveinė (adresas) Gaunama iš 
JAR 

Automatinis Privalomas   

El. pašto adresas Užpildoma 
duomenimis 
iš naudotojo 
VIISP 
paskyros 

Automatinis Privalomas Galima koreguoti  

Telefono nr. Užpildoma 
duomenimis 
iš naudotojo 
VIISP 
paskyros 

Automatinis Privalomas Galima koreguoti  

Paslaugos 
gavėjo (fizinio 
asmens) 
duomenys 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Matomi, kai 
prašymą pildo: 

• Įgaliotas 

Vardas Nurodo 
pareiškėjas / 
Gaunama iš 
GR 

Rankinis įvedimas / 
Automatinis 

Privalomas  Pastaba. Jei 
pareiškėjas yra įgaliotas 
paslaugos gavėjo 
naudojant VIISP 
įgaliojimų komponentę

1
, 

šie laukai turi būti 
automatiškai užpildomi 
iš GR gautais duomenis. 

Pavardė Nurodo 
pareiškėjas / 
Gaunama iš 
GR 

Rankinis įvedimas / 
Automatinis 

Privalomas  

Gimimo data Nurodo 
pareiškėjas / 

Rankinis įvedimas / Privalomas  

                                                   
1 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 

1 2 3 4 5 6 7 

asmuo 
atstovauti 
fiziniam 
asmeniui 

Gaunama iš 
GR 

Automatinis 

Paslaugos 
gavėjo 
(juridinio 
asmens) 
duomenys 

 

Taisyklė 
duomenų 
grupei: 

Matomi, kai 
prašymą pildo: 

• Įgaliotas 
asmuo 
atstovauti 
juridiniam 
asmeniui 

Juridinio asmens kodas Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas   

Pavadinimas Gaunama iš 
JAR 

Automatinis Privalomas   

Buveinė (adresas) Gaunama iš 
JAR 

Automatinis Privalomas   

- Atsiskaitomoji sąskaita Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  Kontekstinė pagalba: 

“Prašome nurodyti 
banko sąskaitą, į kurią 
turėtų būti pervedami 
pinigai už žalos 
atlyginimą” 

 Prašymas pildomas dėl 
medžiojamų gyvūnų 
padarytos žalos: 

► Žemės ūkio 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

pasėliams 
► Miškui 
► Gyvūnams ir 

gyvuliams 
► Kitiems objektams 

Sklypo 
duomenys 

Sklypas yra: 

• Įregistruotas NTR 
nekilnojamasis daiktas; 

• Neįregistruotas NTR 
sklypas. 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama reikšmė 
iš pateikto reikšmių 
sąrašo 

Privalomas Rodomas, tik lauke 
„Prašymas pildomas 
dėl medžiojamų 
gyvūnų padarytos 
žalos:“ pasirinkus: 

• Žemės ūkio 
pasėliams; 

• Miškui; 

• Hidrotechnikos ar 
melioracijos 
įrenginiams; 

• Kitiems objektams. 

Galima pasirinkti vieną 
reikšmę 

Unikalus nekilnojamojo daikto 
numeris 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privaloma Rodomas, tik lauke 
„Prašymas pildomas 
dėl medžiojamų 
gyvūnų padarytos 
žalos:“ pasirinkus: 

• Žemės ūkio 
pasėliams; 

• Miškui; 

• Hidrotechnikos ar 
melioracijos 
įrenginiams; 

• Kitiems objektams. 
 
Rodoma tik lauke 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

„Žemės sklypas yra“ 
pasirinktus 
„Įregistruotas NTR 
nekilnojamasis 
daiktas“ 

Savivaldybė Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas Rodomas, tik lauke 
„Prašymas pildomas 
dėl medžiojamų 
gyvūnų padarytos 
žalos:“ pasirinkus: 

• Žemės ūkio 
pasėliams; 

• Miškui; 

• Hidrotechnikos ar 
melioracijos 
įrenginiams; 

• Kitiems objektams. 

Rodoma tik lauke 
„Žemės sklypas yra“ 
pasirinktus 
„•Neįregistruotas 
NTR sklypas.“ 

Rodomas, tik kai 
lauke “Naudojimosi 
sklypu teisinis 
pagrindas:“ 
pasirenkama: 

• Nuoma iš 
valstybės; 

• Nuomojamo iš 
valstybės žemės 

 

Žemės sklypo numeris Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  

Naudojimosi sklypu teisinis 
pagrindas: 

• Privati nuosavybė; 

• Nuoma iš valstybės; 

• Nuomojamo iš valstybės 
žemės sklypo subnuoma; 

• Panauda iš valstybės; 

• Kitais pagrindais. 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama reikšmė Privalomas  

Dokumentai įrodantys teisę 
naudotis sklypu. 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

Privalomas  
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

sklypo subnuoma; 

• Panauda iš 
valstybės; 

• Kitais pagrindais. 

Specifiniai laukai 

Rodomi lauke „Prašymas pildomas dėl medžiojamų gyvūnų padarytos žalos“ pasirinkus „Žemės ūkio pasėliams“  

- Pasėlių tipas Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama reikšmė Privalomas  Reikšmė pasirenkama 
pagal Lietuvos 
Respublikos Žemės 
Ūkio ministro 2014 m. 
kovo 20 d. įsakymą nr. 
3D-171 „Dėl paramos už 
žemės ūkio naudmenų ir 
kitus plotus paraiškos ir 
tiesioginių išmokų 
administravimo bei 
kontrolės taisyklių 
patvirtinimo“ 2 priedo VI 
skyriuje pateiktą 
naudmenų klasifikatorių. 

- Padarytos žalos 
apibūdinimas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  Kontekstinė pagalba: 

„Apibūdinkite 
medžiojamų gyvūnų 
padarytą žalą žemės 
ūkio pasėliams.“ 

- Sklypo plotas (hektarais) Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite plotą, 
kuriame padaryta žala 
žemės ūkio pasėliams, 
hektarais.“ 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

Taikytų 
prevencinių 
priemonių 
informacija 

Ar buvo taikomos 
apsaugojimo nuo 
medžiojamųjų gyvūnų 
daromos žalos priemonės? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama reikšmė 
„taip / ne“ 

Privalomas   

Taikytos šios apsaugojimo 
nuo medžiojamųjų gyvūnų 
daromos žalos priemones: 

• Elektrinis piemuo 

• Tvora 

• Repelentai 

• Kita 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama reikšmė Privalomas Rodomas tik jei 
lauke “Ar buvo 
taikytos prevencinės 
apsaugos 
priemonės?” 
pasirinkta reikšmė 
“taip”. 

 

Pasirinkus reikšmę 
“kita” turi būti 
galimybė įvesti 
tekstą apibūdinantį 
kitą prevencinę 
apsaugos priemonę. 

 

Specifiniai laukai 

Rodomi lauke „Prašymas pildomas dėl medžiojamų gyvūnų padarytos žalos“ pasirinkus „Miškui“ 

 Miško tipas: 

• Želdiniai, žėliniai ir iki 20 
metų amžiaus jaunuolynai, 
taip pat vyresni medynai, 
jeigu juose dėl medelių 
būklės (vidutinio aukščio) 
elniniai žvėrys tebeskabo 
ūglius ir laužo kamienus 

• Vyresnio amžiaus medynai 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama reikšmė 
iš reikšmių sąrašo 

Privalomas   
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

 Padarytos žalos 
apibūdinimas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  Kontekstinė pagalba: 

„Apibūdinkite 
medžiojamų gyvūnų 
padarytą žalą žemės 
ūkio pasėliams.“ 

 Sklypo plotas (hektarais) Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite plotą, 
kuriame padaryta žala 
miškui, hektarais.“ 

Taikytų 
prevencinių 
priemonių 
informacija 

Ar buvo taikomos 
apsaugojimo nuo 
medžiojamųjų gyvūnų 
daromos žalos priemonės? 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama reikšmė 
„taip / ne“ 

Privalomas   

 Taikytos šios apsaugojimo 
nuo medžiojamųjų gyvūnų 
daromos žalos priemones: 

• Elektrinis piemuo 

• Tvora 

• Repelentai 

• Kita 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama reikšmė Privalomas Rodomas tik jei 
lauke “Ar buvo 
taikytos prevencinės 
apsaugos 
priemonės?” 
pasirinkta reikšmė 
“taip”. 

 

Pasirinkus reikšmę 
“kita” turi būti 
galimybė įvesti 
tekstą apibūdinantį 
kitą prevencinę 
apsaugos priemonę. 

 

Specifiniai laukai 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

Rodomi lauke „Prašymas pildomas dėl medžiojamų gyvūnų padarytos žalos“ pasirinkus „Gyvūnams ir gyvuliams“ 

Gyvūnų ar 
gyvulių, 
kuriems 
padaryta žala, 
duomenys 

Taisyklė 
duomenų 
laukams: 

Turi būti 
galimybė šiuos 
laukus pildyti 
daugiau, nei 
vieną kartą 

Gyvūnų ar gyvulių, kuriems 
padaryta žala, tipas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Pasirenkama reikšmė Privalomas  Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite gyvūnų ar 
gyvulių, kuriems 
padaryta žala, tipą.“ 

 

Reikšmė pasirenkama 
pagal VĮ Žemės ūkio 
informacijos ir kaimo 
verslo centro generalinio 
direktoriaus 2012 m. 
kovo 28 d. įsakymu  nr. 
1V-30. „Dėl ūkinių 
gyvūnų registro 
klasifikatorių 
patvirtinimo“ patvirtintu 
ūkinių gyvūnų rūšių 
klasifikatoriumi. 

Gyvūnų ar gyvulių, kuriems 
padaryta žala, skaičius 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas   

Ūkinio gyvūno individualus 
numeris 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas Rodomų laukų 
skaičius turi būti 
lygus reikšmei 
nurodytai lauke 
„Gyvūnų ar gyvulių, 
kuriems padaryta 
žala, skaičius“ 

Kontekstinė pagalba: 

„Nurodykite gyvūno arba 
gyvulio individualų 
numerį, kuris buvo 
duotas gyvūno ar 
gyvulio registravimo 
metu“ 

Padarytos žalos 
apibūdinimas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  Kontekstinė pagalba: 

„Apibūdinkite 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

medžiojamų gyvūnų 
padarytą žalą gyvūnams 
ar gyvuliams.“ 

Veterinarijos gydytojo 
dokumento apie ūkinio 
gyvūno sužalojimą kopija 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

(gali būti prisegamas 
skanuotas arba 
fotografuotas 
dokumentas) 

Privalomas   

Gydymo ir slaugos išlaidas 
pagrindžiančių dokumentų 
kopijos 

Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas 

(gali būti prisegamas 
skanuotas arba 
fotografuotas 
dokumentas) 

Privalomas Turi būti galima 
prisegti daugiau nei 
vieną dokumentą 

 

Specifiniai laukai 

Rodomi lauke „Prašymas pildomas dėl medžiojamų gyvūnų padarytos žalos“ pasirinkus „Hidrotechnikos įrenginiams“ 

 Padarytos žalos 
apibūdinimas 

Nurodo 
pareiškėjas 

Rankinis įvedimas Privalomas  Kontekstinė pagalba: 

„Apibūdinkite 
medžiojamų gyvūnų 
padarytą žalą 
hidrotechnikos ir 
melioracijos 
įrenginiams.“ 

Papildomi duomenų laukai 

 Įgaliojimas teikti prašymą Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas (skanuota 
arba fotografuota 

Privalomas Nematomas, jei 
prašymą teikia : 
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Duomenų 
grupės 
pavadinimas 

Duomenų sąrašas Duomenų 
šaltinis 

Užpildymo būdas Privalomumas Loginės taisyklės Kitos taisyklės / 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

įgaliojimo kopija) ► Fizinis 
asmuo už 
save  

► Juridinio 
asmens 
vadovas 

 Papildomi dokumentai Nurodo 
pareiškėjas 

Prisegamas 
dokumentas (skanuota 
arba fotografuota 
įgaliojimo kopija) 

Neprivalomas  Kontekstinė pagalba: 

“Prisekite kitus 
dokumentus, 
pagrindžiančius ir/arba 
įrodančius 
medžiojamųjų gyvūnų 
padarytos žalos dydį 
(pvz. Sėklos sertifikato 
kopija)” 
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7. TARPINĖS PASLAUGOS TEIKIMO BŪSENOS 
 

Nr. 
Paslaugos teikimo 
būsena 

Tarpinės paslaugos teikimo būsenos sąlyga 
Sprendimas, ar perduoti pareiškėjui

2
 

1.  Užregistruota Prašymas užregistruotas SI DVS Patvirtinta 

2.  Nagrinėjama: 

 [Specialisto (-ės) 
vardas, pavardė] 

 [Pareigos] 

 [Skyrius] 

Prašymas priskirtas specialistui (-ei) Patvirtinta 

3.  Nagrinėjama: 
Organizuojamas žalos 
įvertinimas 

SI specialistas organizuoja medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos 
vertinimą pareiškėjo nurodytame sklype / nurodytiems gyvūnams 

Patvirtinta 

4.  Nagrinėjama: 
Organizuojamas komisijos 
posėdis 

SI specialistas perduoda medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai 
apskaičiuoti žemės ūkio pasėlių, miško, gyvūnų ir gyvulių, hidrotechnikos 
įrenginių apžiūros aktą Savivaldybės komisijai medžiojamų gyvūnų 
padarytai žalai apskaičiuoti 

Patvirtinta 

 

  

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

Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo 
data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

1.  2014.03.10 Prašymas patikslinti turi nustatytą terminą, kuriam praėjus pareiškėjo 
pateiktas prašymas yra automatiškai atmetamas. Apie automatinį atmetimą 
informuojamas pareiškėjas ir SI specialistas. 

Kauno m.: Savivaldybė paslaugos neteikia 
Klaipėdos m.: Savivaldybė paslaugos neteikia 
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.17 skambučio metu 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.17 skambučio metu 

2.  2014.03.10 Visi prie prašymo pridedami dokumentai gali būti prisegami skanuoti arba 
fotografuoti. 

Kauno m.: Savivaldybė paslaugos neteikia 
Klaipėdos m.: Savivaldybė paslaugos neteikia 
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.17 skambučio metu 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.17 skambučio metu 

3.  2014.03.10 Prašymo nereikalinga pasirašyti el. parašu. Esant poreikiui, SI turės 
galimybę pakeisti konfigūruojamą parametrą ir nustatyti poreikį pasirašyti el. 
parašu. 

Kauno m.: Savivaldybė paslaugos neteikia 
Klaipėdos m.: Savivaldybė paslaugos neteikia 
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.17 skambučio metu 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.17 skambučio metu 

4.  2014.03.10 Teikiant paslaugą šie jos tarpiniai informavimai ir rezultatai bus pateikiam el. 
formatu: 

► Organizuojamas žalos įvertinimas. Pranešimas apie organizuojamą 
žalos įvertinimą. 

► Teigiamas sprendimas: Pranešimas apie pasiektą susitarimą žalos 
vertinimo metu 

► Tarpinis informavimas: Organizuojamas komisijos posėdis. 
Pranešimas apie organizuojamą komisijos medžiojamųjų gyvūnų 
žalai apskaičiuoti posėdį 

► Teigiamas sprendimas. Komisijos medžiojamųjų gyvūnų padarytai 
žalai apskaičiuoti sprendimo protokolas, kuriame įvardinta 
apskaičiuota žala 

Kauno m.: Savivaldybė paslaugos neteikia 
Klaipėdos m.: Savivaldybė paslaugos neteikia 
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.17 skambučio metu 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.17 skambučio metu 

5.  2014.03.26 Buvo įvertinta galimybė inicijuoti derinimą dėl integracijos su ūkinių gyvūnų 
registru. Įvertinus tikėtinas paslaugos apimtis ir duomenų poreikį, bei tai, kad 
asmuo turi galimybę pats gauti duomenis reikalingus apskaičiuoti žalą 
padarytą gyvūnui arba gyvuliui, priimtas sprendimas derinimo dėl 
integracijos neinicijuoti. 

Kauno m.: Savivaldybė paslaugos neteikia 
Klaipėdos m.: Savivaldybė paslaugos neteikia 
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.17 skambučio metu 
Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.17 skambučio metu 

6.  2014.03.26 Jei žala padaroma gyvūnams ar gyvuliams, galutinis rezultatas yra 
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, patvirtinantis 
apskaičiuotą žalą. 

Kauno m.: Savivaldybė paslaugos neteikia 
Klaipėdos m.: Savivaldybė paslaugos neteikia 
Ignalinos r.: Patvirtinta 2014.03.17 skambučio metu 
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Nr. 
Siūlymo / 

sprendimo 
data 

Siūlymo / sprendimo aprašymas Komentaras 

Širvintų r.: Patvirtinta 2014.03.17 skambučio metu 

7.  2014.03.27 Jeigu su Registrų centru nebus suderinta galimybė realizuoti duomenų 
apsikeitimo sąsają tarp VIISP ir NTR, tokiu atveju duomenis, kurie būtų 
gaunami iš NTR, pareiškėjas turės nurodyti prašymo formoje, o 
dokumentus, gaunamus iš NTR (žemės sklypo planą), turės prisegti kaip 
skanuotus priedus prie prašymo. 

- 

 


