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1. PASLAUGŲ GRUPĖS APIMTIS 
Paslaugų dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais grupę sudaro šios paslaugos: 

1. naujos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas; 

2. naujos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais kurortinį, poilsio ir turizmo sezoną 

išdavimas; 

3. turimos licencijos papildymas (patikslinimas); 

4. turimos licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas; 

5. turimos licencijos galiojimo panaikinimas; 

6. turimos licencijos dublikato išdavimas. 

Paslaugos teikiamos LR  įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms įmonėms ir užsienio juridinių asmenų, 

pagal užsienio valstybių įstatymus turinčių teisę verstis komercine ūkine veikla, filialams. 
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2. PROCESO SCHEMOS IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI 

2.1. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo procesas 
 

 
1 pav. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo proceso schema 
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1 lentelė. Proceso „Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas“ funkciniai reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 

Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

1 – Pradėti paslaugos 

teikimo procesą 

1.  El. paslaugos procesas inicijuojamas VAIISIS naudotojui pasirinkus paslaugų grupę verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais. 

Kai pareiškėjas pradeda vykdyti paslaugą, yra žinoma, koks JA yra prisijungęs, arba galima vienareikšmiškai nustatyti, ar 

prisijungęs FA yra / nėra konkretaus JA atstovas. 

2 – Paraiškos 

pildymas 

1.  Pareiškėjas inicijuoja „Paraiškos pildymą“. Šiame sub-procese: 

► Automatiškai arba pareiškėjo yra užpildomi paraiškos laukai; 

► Jei pareiškėjas nėra JA atstovas, pareiškėjo užpildyti JA duomenys patikrinami JAR; 

► Pareiškėjas paraišką pasirašo el. parašu; 

► Esant poreikiui, pareiškėjas susikuria e. pristatymo dėžutę. 

3 - Atmesta 1.  Šis žingsnis yra inicijuojamas, kai sub-procese „Paraiškos pildymas“ pasiekiama pabaiga „Atmesta“ (jeigu JA teisinis statusas yra 

„bankrutuojantis/ bankrutavęs/ likviduojamas“). 

4 – Pasibaigia 

paslaugos laikas 

1.  Paraiškai pateikti pareiškėjas turi nustatytą laiką, per kurį nepateikus paraiškos (nepasirašius jos el. parašu), procesas yra 

automatiškai nutraukiamas ir pareiškėjo pradėta pildyti paraiška yra ištrinama.  

6 – Automatinis 

tikrinimas 

1.  Šiame sub-procese vyksta automatiniai patikrinimai: 

► Ar JA yra skolingas VSDF biudžetui; 

► Ar JA turi įsiskolinimų LR Valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar kitiems fondams, administruojamiems VMI;  

► Dėl JA vadovų ir steigėjų teistumo. 

Sub-procese nevykdomi rankiniai pareiškėjo žingsniai. 

7 – Atmesta 1.  Šis žingsnis yra inicijuojamas, kai sub-procese „Automatinis tikrinimas“ pasiekiama pabaiga „Atmesta“.  

8 – Sprendimo 

priėmimas 

1.  Šiame sub-procese savivaldybėje priimamas sprendimas dėl teiktos paraiškos (pvz., išduoti licenciją, patikslinti (papildyti) licenciją, 

neišduoti licencijos). Sprendimas priimamas gavus informaciją iš VAIISIS, kad paslauga apmokėta (jei buvo reikalingas 

apmokėjimas), arba institucijos specialistui priėmus sprendimą (neigiamą / teigiamą) negavus informacijos apie apmokėjimą iš 

VAIISIS arba jei nebuvo reikalingas apmokėjimas. 

Specialus atvejis: išduotos licencijos patikslinimas, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausomi nuo JA. Šiuo atveju valstybės 

rinkliava neimama, todėl savivaldybė iš karto išduoda patikslintą el. licenciją (nereikalingas apmokėjimas). 

Sub-procese nevykdomi rankiniai pareiškėjo žingsniai. 

9 – Koks sprendimas 

priimtas? 

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

► Jei „Tikslinti“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Paraiškos tikslinimas“; 

► Jei „Teigiamas sprendimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Ar reikalingas apmokėjimas?“; 

► Jei „Neigiamas sprendimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Pabaigti paslaugą (paslauga įvykdyta - sprendimas 

neigiamas)“. 
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Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 

Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

10 – Paraiškos 

tikslinimas 

1.  Šis sub-procesas inicijuojamas, kai savivaldybė grąžina paraišką patikslinimui. Šiame sub-procese: 

► Pareiškėjui nurodomi tikslintini duomenys; 

► Pareiškėjas užpildo tikslinamus duomenis ir / arba prisega dokumentus; 

► Pareiškėjas pasirašo el. parašu patikslintą paraišką. 

11 – Pasibaigia 

laikas 

1.  Paraiškos tikslinimui pareiškėjas turi nustatytą laiką, per kurį nepatikslinus duomenų, paraiška yra automatiškai atmetama. 

Pastaba: pagal 2004 m. balandžio 7 d. LRV nutarimą Nr. 383 „Dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių 

ir tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, 53-1799) - „licencijas išduodanti institucija <...> nustato ne 

trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą patikslintai paraiškai pateikti“. 

12 – Ar reikalingas 

apmokėjimas? 

1.  Apmokėjimo reikalingumas nustatomas pagal paslaugos būseną – iš savivaldybės turi būti gaunama informacija, kad „Reikalingas 

apmokėjimas“. 

Mokamos paslaugos: 

► Naujos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas; 

► Naujos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais kurortinį, poilsio ir turizmo sezoną išdavimas; 

► Išduotos licencijos papildymas (patikslinimas); 

► Išduotos licencijos dublikato išdavimas. 

Nemokamos paslaugos: 

► Išduotos licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas; 

► Išduotos licencijos galiojimo panaikinimas. 

13 – Išskyrimo 

žingsnis 

1.  Procesas visuomet nukreipiamas į sub-procesą „Mokėjimas“, tačiau yra galimybė savivaldybės specialistui priimti ir pareiškėjui 

pranešti sprendimą negavus informacijos apie apmokėjimą iš VAIISIS . Šiuo atveju nueinama į sub-procesą „Sprendimo 

priėmimas“ ir sub-procesas „Mokėjimas“ nebevykdomas. 

14 – Mokėjimas 1.  Šis sub-procesas inicijuojamas, kai savivaldybė grąžina teigiamą sprendimą dėl paraiškos ir yra reikalavimas apmokėti paslaugą 

(paslaugos būsena „Reikalingas apmokėjimas“).  Šiame sub-procese pareiškėjas apmoka už paslaugą per VAIISIS sisteminę 

paslaugą (BP.02 Paslaugos apmokėjimas per VAIISIS) arba VAIISIS tikrina, ar pareiškėjo atliktas mokėjimas gautas į VMI (BP.03 

Tikrinimas dėl apmokėjimo). 

15 – Pabaigti 

paslaugą (paslauga 

įvykdyta - 

sprendimas 

teigiamas) 

1.  VAIISIS automatiškai pabaigiamas el. paslaugos procesas. Ši proceso pabaiga žymi, kad iš savivaldybės gautas teigiamas 

sprendimas. 
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Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 

Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

16 – :BP.06 

Informacija dėl 

automatinio prašymo 

atmetimo institucijai 

1.  Šiame bendrajame procese: 

► VAIISIS automatiškai suformuoja savivaldybei duomenis dėl automatinio paraiškos atmetimo. Atmetimo priežastis - 

pasibaigė paraiškos tikslinimui nustatytas laikas; 

► VAIISIS automatiškai perduoda duomenis savivaldybei. 

Bendrajame procese nevykdomi rankiniai pareiškėjo žingsniai. 

17 – Suformuoti ir 

perduoti informaciją 

pareiškėjui : 

Paslauga įvykdyta / 

Procesas nutrauktas 

1.  Šiame procese VAIISIS informuoja pareiškėją apie atmestą paraišką ir tikslią atmetimo priežastį - pasibaigė paraiškos tikslinimui 

nustatytas laikas / yra įsiskolinimas VSDF biudžetui / yra įsiskolinimas LR Valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar kitiems 

fondams / yra informacija apie JA vadovų ar steigėjų teistumą
1
.  

18 - Pabaigti 

paslaugą (paslauga 

įvykdyta - 

sprendimas 

neigiamas) 

1.  VAIISIS automatiškai pabaigiamas el. paslaugos procesas. Ši proceso pabaiga žymi, kad yra priimtas neigiamas sprendimas. 

  

                                                      
1
 Pranešimų turinys bus apibrėžtas Diegėjo vykdomos analizės ir projektavimo metu. 
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2.2. Paraiškos pildymo sub-procesas 

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

Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 
Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

2.2 – Pasirinkti 

paslaugą, 

savivaldybę ir įmonę 

1.  Pareiškėjas pasirenka vieną paslaugą iš paslaugų grupės verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais sąrašo: 

1. Naujos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas; 

2. Naujos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais kurortinį, poilsio ir turizmo sezoną išdavimas; 

3. Turimos licencijos papildymas (patikslinimas); 

4. Turimos licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas; 

5. Turimos licencijos galiojimo panaikinimas; 

6. Turimos licencijos dublikato išdavimas. 

Galima pasirinkti tik vieną paslaugą iš sąrašo. Kol pareiškėjas nėra perėjęs į tolesnį paslaugos užsakymo žingsnį, jis gali pasirinkti 

kitą paslaugą. 

2.  Pareiškėjui yra pateikiamas visų savivaldybių, kurios teikia el. paslaugas, sąrašas. Galima pasirinkti tik vieną savivaldybę iš sąrašo. 

Kol pareiškėjas nėra perėjęs į tolesnį paslaugos užsakymo žingsnį, jis gali pasirinkti kitą savivaldybę. 

3.  Jei pareiškėjas yra prisijungęs kaip FA ir nėra nustatyta, kad jis atstovauja JA, pareiškėjui pateikiamas laukas JA kodui įvesti 

(įvedamas paslaugos gavėjo-JA kodas). 

Jei pareiškėjas yra prisijungęs kaip JA arba JA atstovas, neredaguojamame lauke pateikiamas JA kodas. 

4.  Norėdamas tęsti procesą, pareiškėjas privalo pasirinkti vieną paslaugą ir vieną savivaldybę, bei įvesti JA kodą, jei yra prisijungęs 

kaip FA ir nėra nustatyta, kad jis atstovauja JA. 

2.3 – Suformuoti 

užklausą JAR 

1.  VAIISIS suformuoja užklausą JAR. Užklausą sudaro JA kodas. Užklausiant JAR yra tiksliai nurodoma, kokia informacija turi būti 

grąžinama (galimi grąžinti duomenų rinkiniai yra aprašyti 2.5 žingsnyje).  

2.4 – Užklausti 

duomenų JAR 

1.  VAIISIS siunčia užklausą į JAR. 

2.5 – Gauti duomenis 

iš JAR 

1.  Iš JAR pagal išsiųstą užklausą sinchroniškai grąžinami JA duomenys. 

Jei VAIISIS autentifikavęsis pareiškėjas yra JA arba JA atstovas, gaunami šie duomenys: 

► Buveinės adreso; 

► Teisinės formos; 

► Teisinio statuso; 

► Steigėjo (-ų): 

► Kai steigėjas Lietuvos pilietis - vardas, pavardė, asmens kodas ir požymis, kad tai Lietuvos pilietis; 

► Kai steigėjas ne Lietuvos pilietis -  vardas, pavardė, gimimo metai ir požymis, kad tai ne Lietuvos pilietis; 

► Kai steigėjas JA - JA pavadinimas, kodas; 

► Vadovo (-ų) duomenų: 

► Kai vadovas Lietuvos pilietis - vardas, pavardė, asmens kodas; 

► Kai vadovas Lietuvos pilietis -  vardas, pavardė, gimimo metai. 
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Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 
Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

Jei pareiškėjas yra FA ir nėra nustatyta, kad jis atstovauja JA, gaunami šie duomenys (tik viešai prieinama informacija apie JA): 

► JA pavadinimo; 

► Buveinės adreso; 

► Teisinės formos;  

► Teisinio statuso. 

2.7 – Automatiškai 

užpildyti paraiškos 

laukus 

1.  VAIISIS automatiškai užpildo paraiškos laukus, kurių informaciją jau turi prieš užklausą JAR:  

► Paslaugos gavėjo-JA pavadinimą ir kodą, jei VAIISIS autentifikavęsis pareiškėjas yra JA (per banko sąskaitą); 

arba 

► Paslaugos gavėjo-JA pavadinimą, kodą ir pareiškėjo vardą, pavardę, pareigas (vadovas arba įgaliotas asmuo), jei VAIISIS 

autentifikavęsis pareiškėjas yra JA atstovas; 

arba 

► Paslaugos gavėjo-JA kodą (pagal 2.2 žingsnyje užpildytą informaciją), paraišką teikiančio asmens vardą ir pavardę, 

pareigas (įgaliotas asmuo), jei paraišką teikia FA, kuris neidentifikuotas kaip atstovas (formuojant paraiškos formą, daroma 

prielaida, kad fizinis asmuo yra įgaliotas; vėliau šį faktą patikrina savivaldybės specialistai pagal prisegtą įgaliojimo 

dokumentą).  

2.  Paraiška automatiškai papildoma iš JAR gautais duomenimis. 

2.8 – Pildyti ir 

patvirtinti paraišką 

1.  VAIISIS suformuoja paraiškos formą, kurią pareiškėjas pildo ir pateikia institucijai. Paraiškos formoje pareiškėjui matomi, tačiau 

automatiškai arba pagal atliktus pasirinkimus ankstesniuose žingsniuose užpildyti laukai negalimi koreguoti, išskyrus savivaldybių 

lauką, kurį pareiškėjas gali pakoreguoti ir pildydamas paraiškos formą. Pasirinkus kitą savivaldybę paraiškos formoje turi pasikeisti 

netipizuota paraiškos informacija (pvz., kontekstinė pagalba). 

2.  Priklausomai nuo pasirinktos paslaugos, pareiškėjui suformuojama viena iš šių formų: 

1. Paraiška dėl tabako licencijos išdavimo; 

2. Paraiška dėl sezoninės tabako licencijos išdavimo; 

3. Paraiška dėl tabako licencijos papildymo (patikslinimo); 

4. Paraiška dėl tabako licencijos dublikato išdavimo; 

5. Paraiška dėl tabako licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo; 

6. Paraišką dėl tabako licencijos galiojimo panaikinimo. 

3.  Kiekvieną paraiškos formą sudaro šie bendrieji paraiškos laukai: 

► JA  kodas. Užpildymo būdas: automatinis (laukas užpildomas ankstesniuose proceso žingsniuose); 

► JA pavadinimas. Užpildymo būdas: automatinis (laukas užpildomas ankstesniuose proceso žingsniuose); 

► Buveinės adresas. Užpildymo būdas: automatinis (laukas užpildomas ankstesniuose proceso žingsniuose); 

► Teisinė forma. Užpildymo būdas: automatinis (laukas užpildomas ankstesniuose proceso žingsniuose); 

► Teisinis statusas. Užpildymo būdas: automatinis (laukas užpildomas ankstesniuose proceso žingsniuose); 

► Paraiškos pateikimo data (metai, mėnuo, diena) . Užpildymo būdas: automatinis; 
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Reikalavimo 
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► Pareiškėjo pareigos (vadovas arba įgaliotas asmuo). Užpildymo būdas: automatinis, išskyrus atvejus, kai paraišką teikia 

asmuo, prisijungęs per JA banko sąskaitą (rankinis); 

► Pareiškėjo vardas. Užpildymo būdas: automatinis, išskyrus atvejus, kai paraišką teikia asmuo, prisijungęs per JA banko 

sąskaitą (rankinis); 

► Pareiškėjo pavardė. Užpildymo būdas: automatinis, išskyrus atvejus, kai paraišką teikia asmuo, prisijungęs per JA banko 

sąskaitą (rankinis); 

► Kontaktinė informacija - el. pašto adresas. Užpildymo būdas: automatinis (VAIISIS turima informacija pareiškėjo 

profilyje) su galimybe koreguoti; 

► Kontaktinė informacija - telefonas. Užpildymo būdas: automatinis (VAIISIS turima informacija pareiškėjo profilyje) su 

galimybe koreguoti 

► Prašymo tekstas. Užpildymo būdas: automatinis.  

► Patvirtinimas apie prisegtą įgaliojimą (kai paraišką pildo ne JA atstovas). Užpildymo būdas: rankinis; 

► Prisegami dokumentai. Užpildymo būdas: rankinis. 

4.  Paraiškos dėl tabako licencijos išdavimo ir paraiškos dėl sezoninės tabako licencijos išdavimo formas sudaro šie specifiniai laukai: 

► Steigėjas (-ai). Užpildymo būdas: automatinis, jei paraišką pildo JA arba vienareikšmiškai JA atstovas, kitu atveju – 

rankinis (kai steigėjas Lietuvos pilietis - vardas, pavardė, asmens kodas ir požymis, kad tai Lietuvos pilietis; kai steigėjas 

ne Lietuvos pilietis -  vardas, pavardė, gimimo metai ir požymis, kad tai ne Lietuvos pilietis; Kai steigėjas JA - JA 

pavadinimas, kodas); 

► Vadovas. Užpildymo būdas: automatinis, automatinis, jei paraišką pildo JA arba vienareikšmiškai JA atstovas, kitu atveju – 

rankinis (kai vadovas Lietuvos pilietis - vardas, pavardė, asmens kodas; kai vadovas Lietuvos pilietis -  vardas, pavardė, 

gimimo metai); 

► Prekybos vietos tipas (pvz., Kioskas, Parduotuvė, Baras, Restoranas, Kavinė, Picerija, Užkandinė, Užeiga, Automobilis – 

parduotuvė, Keleiviams vežti skirta transporto priemonė, Kita)
2
. Užpildymo būdas: rankinis. Turi būti galimybė pridėti / 

ištrinti papildomas eilutes; 

► Transporto priemonės tipas (pvz., Automobilis, Traukinys, Laivas, Orlaivis). Užpildymo būdas: rankinis; 

► Prekybos vietos (transporto priemonės) pavadinimas. Užpildymo būdas: rankinis. Turi būti galimybė pridėti / ištrinti 

papildomas eilutes; 

► Prekybos vietos adresas. Užpildymo būdas: rankinis; 

► Transporto priemonės registravimo valstybinis nr. Užpildymo būdas: rankinis; 

► Automobilio-parduotuvės aptarnaujamų miestelių ir (ar) kaimų pavadinimai. Užpildymo būdas: rankinis. Turi būti 

galimybė pridėti / ištrinti papildomas eilutes; 

► Sandėlio adresas. Užpildymo būdas: rankinis. Turi būti galimybė pridėti / ištrinti papildomas eilutes; 

► Patvirtinimas, kad įmonė nėra įsikūrusi farmacijos įmonėje, sveikatos priežiūros, švietimo įstaigoje (ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje, bendrojo lavinimo, profesinėje, aukštesniojoje ir aukštojoje mokykloje, vaikų papildomo ugdymo įstaigoje: 

meno, sporto, kalbų, technikos, kitokio profilio mokyklose, taip pat vaikų vasaros stovykloje), kultūros įstaigoje, interneto 

kavinėje (interneto klube ir panašiai). Užpildymo būdas: rankinis. 

                                                      
2
 Detali duomenų analizė bus vykdoma Diegėjo vykdomos analizės ir projektavimo metu. 
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► Patvirtinimas, kad JA, JA steigėjai ir administracijos vadovai nepatenka į LR tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 6 

dalyje nurodytus atvejus, kada licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais neišduodamos. 

Prekybos vietos tipą „Automobilis – parduotuvė“ pareiškėjas gali pasirinkti tik jei licencijos prašo rajono savivaldybėje.  

5.  Paraiškos dėl tabako licencijos papildymo (patikslinimo) formą sudaro šie specifiniai laukai: 

► Licencijos numeris. Užpildymo būdas: rankinis. Laukas - koreguojamas; 

► Prekybos vietos tipas. Užpildymo būdas: rankinis. Laukas – koreguojamas. Turi būti galimybė pridėti / ištrinti papildomas 

eilutes, kadangi papildant licenciją galimas papildomos prekybos vietos, kuri yra tuo pačiu adresu, įrašymas; 

► Transporto priemonės tipas. Užpildymo būdas: rankinis. Laukas – koreguojamas; 

► Prekybos vietos (transporto priemonės) pavadinimas. Užpildymo būdas: rankinis. Laukas – koreguojamas su galimybe 

pridėti / ištrinti papildomas eilutes; 

► Prekybos vietos adresas. Užpildymo būdas: rankinis. Laukas – koreguojamas; 

► Transporto priemonės registravimo valstybinis nr. Užpildymo būdas: rankinis. Laukas – koreguojamas; 

► Automobilio-parduotuvės aptarnaujamų miestelių ir (ar) kaimų pavadinimai. Užpildymo būdas: rankinis. Laukas – 

koreguojamas su galimybe pridėti / ištrinti papildomas eilutes; 

► Sandėlio adresas. Užpildymo būdas: rankinis. Laukas – koreguojamas su galimybe pridėti / ištrinti papildomas eilutes; 

► Galimybė nurodyti, kad licencija yra tikslinama, kadangi keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto
3
. 

Jei laukas yra su galimybe pridėti / ištrinti papildomas eilutes, galima pridėti papildomų eilučių ir panaikinti pridėtas papildomas 

eilutes. 

Pastaba: atsižvelgiant į analizės metu priimtus sprendimus, papildžius / patikslinus licenciją turėtų būti išduodama nauja licencija, o 

licencijos turėtų būti versijuojamos. 

6.  Paraiškos dėl tabako licencijos dublikato išdavimo, licencijos panaikinimo ir licencijos sustabdymo panaikinimo formas sudaro šie 

specifiniai laukai: 

► Licencijos numeris. Užpildymo būdas: rankinis. 

arba  

► Paslaugos gavėjo kodas. Užpildymo būdas: rankinis; 

► Prekybos vietos tipas (pvz., Kioskas, Parduotuvė, Baras, Restoranas, Kavinė, Picerija, Užkandinė, Užeiga, Automobilis – 

parduotuvė, Keleiviams vežti skirta transporto priemonė, Kita). Užpildymo būdas: rankinis; 

► Prekybos vietos (transporto priemonės) pavadinimas. Užpildymo būdas: rankinis; 

► Prekybos vietos adresas. Užpildymo būdas: rankinis; 

► Transporto priemonės registravimo valstybinis nr. Užpildymo būdas: rankinis. 

Galimybė užpildyti kitus negu licencijos numeris laukus duodama, jei pareiškėjas kreipiasi dėl tabako licencijos dublikato išdavimo. 

7.  Jei į šį žingsnį grįžtama dėl nekorektiškai užpildytų duomenų, pareiškėjas aiškiai mato (pvz., pateikiamas raudonas tekstas šalia 

įvedimo lauko), dėl kurių laukų iš JAR gautas atsakymas dėl nekorektiškumo. 

                                                      
3
 Šis požymis reikalingas savivaldybės specialistui sprendžiant, ar už patikslinimą turėtų būti imama rinkliava. 
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2.10 – Tikrinti 

pateiktus JA 

duomenis su JAR 

1.  Jei paraišką pildo ne JA arba JA atstovas, kitame žingsnyje aprašytuose reikalavimuose nustatyti paraiškos laukai yra tikrinami su 

JAR. VAIISIS siunčia užklausą, kurią sudaro: 

► Paslaugos gavėjo-JA kodas; 

► Steigėjo (-ų) duomenys (kai steigėjas FA - asmens kodas; kai steigėjas JA - kodas); 

► Vadovo (-ų) duomenys (asmens kodas). 

2.11 – Gauti 

atsakymą iš JAR 

1.  Iš JAR pagal išsiųstą užklausą sinchroniškai grąžinama:  

► Informacija, ar korektiški pareiškėjo užpildyti laukai apie JA. Grąžinamas atsakymas, kurie laukai užpildyti nekorektiškai. 

2.14 -  :BP.04 E. 

pristatymo dėžutės 

sukūrimas 

1.  Šiame bendrajame procese VAIISIS patikrina, ar pareiškėjas turi e. pristatymo dėžutę. Jeigu neturi, tuomet pareiškėjas nukreipiamas 

į e. pristatymo dėžutės kūrimą E. pristatymo sistemoje.  

E. pristatymo dėžutės kūrimas yra privalomas, jei konkreti savivaldybė pasirinko, kad licencija privalo būti išduota teisinę ir 

įrodomąją galią turinčiu būdu, t.y. registruotu paštu, o pareiškėjas prašo vienos iš šių paslaugų: 

► Naujos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas; 

► Naujos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais kurortinį, poilsio ir turizmo sezoną išdavimas; 

► Turimos licencijos papildymas (patikslinimas); 

► Turimos licencijos dublikato išdavimas. 

2.16 – :BP.01 

Elektroninis 

pasirašymas 

1.  Pareiškėjas inicijuoja „BP.01  Elektroninį pasirašymą“. Šiame procese pareiškėjas el. parašu pasirašo paraišką.  

Pastaba. Jei konkreti savivaldybės institucija priims sprendimą, kad paraiškos pasirašymas el. parašu nėra privalomas, VL paskirtas 

atsakingas asmuo pagal institucijos sprendimą pakeis konfigūraciją ir nustatys, kad pasirašymas kvalifikuotu el. parašu nėra 

reikalingas. 

2.14 – Sub-proceso 

pabaiga 

1.  VAIISIS automatiškai pabaigiamas el. paslaugos sub-procesas.  

2.15 – Sub-proceso 

pabaiga (Atmesta) 

1.  VAIISIS automatiškai pabaigiamas el. paslaugos sub-procesas ir grįžtama į jį inicijavusį procesą, nukreipiant pagrindinio proceso 

eigą į žingsnį „Atmesta“. Ši sub-proceso pabaiga pasiekiama, jei JA negali gauti licencijos. 
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2.3. Automatinių tikrinimų sub-procesas 

 
3 pav. Automatinių tikrinimų sub-proceso schema 
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3 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Automatinis tikrinimas" reikalavimai 

Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 
Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

5.2 – Užklausti dėl 

teistumo ATPR 

1. VAIISIS automatiškai siunčia ATPR užklausą, kurią sudaro kiekvieno steigėjo ir kiekvieno vadovo: 

► Asmens kodas, jei tai Lietuvos pilietis; 

► Vardas, pavardė, gimimo metai, jei tai ne Lietuvos pilietis. 

5.3 – Gauti atsakymą 

iš ATPR 

1. VAIISIS gauna duomenis apie fizinių asmenų teistumą dėl kiekvieno užklausoje nurodyto fizinio asmens. Turi būti galimybė 

nustatyti, ar atsakymas dėl bent vieno iš vadovų / steigėjų teistumo yra teigiamas (ši informacija reikalinga, kad būtų galima 

įvykdyti automatinį paraiškos atmetimą).  

5.4 – Užklausti dėl 

teistumo IKTAŽR 

1. VAIISIS automatiškai siunčia IKTAŽR užklausą, kurią sudaro: 

► Juridinio asmens kodas; 

► Kiekvieno steigėjo asmens kodas; 

► Kiekvieno vadovo asmens kodas. 

5.5 – Gauti atsakymą 

iš IKTAŽR 

1. VAIISIS gauna duomenis apie fizinių asmenų teistumą, t.y. pažymos apie teistumą duomenis dėl kiekvieno užklausoje nurodyto 

fizinio asmens. Turi būti galimybė nustatyti, ar atsakymas dėl bent vieno iš vadovų / steigėjų teistumo yra teigiamas (ši informacija 

reikalinga, kad būtų galima įvykdyti automatinį paraiškos atmetimą). 

5.6 – Užklausti dėl 

įsiskolinimo VMI 

MAIS 

1. VAIISIS automatiškai siunčia VMI MAIS užklausą, kurią sudaro JA kodas. 

5.7 – Gauti atsakymą 

iš VMI MAIS 

1. VAIISIS gauna VMI pažymos duomenis, ar JA turi mokestinę nepriemoką LR valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar 

fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja VMI (išskyrus atvejus, kai JA mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas 

atidėtas LR teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Turi būti galimybė 

nustatyti, ar atsakymas dėl mokestinės nepriemokos yra teigiamas (ši informacija reikalinga, kad būtų galima įvykdyti automatinį 

paraiškos atmetimą). 

5.8 – Užklausti dėl 

skolingumo VSDFV 

IS 

1. VAIISIS siunčia užklausą, kurią sudaro JA kodas. 

5.9 – Gauti atsakymą 

iš VSDFV IS 

1. Iš VSDFVIS pagal išsiųstą užklausą sinchroniškai grąžinami duomenys: 

► Taip / Ne reikšmė, nurodanti, ar JA yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. 

5.10 – Suliejimo 

žingsnis 

1. Procesas tęsiamas sulaukus visų atsakymų arba sulaukus bent vieno  atsakymo, neleidžiančio išduoti licenciją: 

► Teigiamas atsakymas dėl teistumo (ATPR arba IKTAŽR); 

► Teigiamas atsakymas dėl mokestinės nepriemokos LR Valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos 

mokamus mokesčius administruoja VMI; 

► Teigiamas atsakymas dėl skolingumo VSDF biudžetui. 
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5.12 – Sub-proceso 

pabaiga 

1. VAIISIS automatiškai pabaigiamas el. paslaugos sub-procesas ir grįžtama į jį inicijavusį procesą. Ši pabaiga pasiekiama, jei JA 

neturi įsiskolinimų, nėra teistumo ir gali gauti licenciją. 

5.13 – Sub-proceso 

pabaiga (Atmesta) 

1. VAIISIS automatiškai pabaigiamas el. paslaugos sub-procesas ir grįžtama į jį inicijavusį procesą, nukreipiant pagrindinio proceso 

eigą į žingsnį „Atmesta“. Ši sub-proceso pabaiga pasiekiama, jei JA negali gauti licencijos. 
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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 

7. 4 – Perduoti 

paraišką į SI 

VAIISIS erdvę 

1. Paraiškos informacijos yra įkeliama į SI VAIISIS erdvę, o institucijos specialistas apie naują paraišką informuojamas el. paštu. 

7. 5 – Perduoti 

paraišką SI DVS 

1. VAIISIS automatiškai perduoda el. parašu pasirašytą paraišką ir papildomus dokumentus SI DVS. 

7.6 – Suformuoti ir 

perduoti informaciją 

pareiškėjui : 

Nagrinėjama 

1. VAIISIS automatiškai  suformuoja ir perduoda informaciją pareiškėjui. Per VAIISIS pareiškėjas automatiškai informuojamas, kad 

institucija gavo paraišką. 

7.7 – Pažymėti 

sprendimą 

institucijos VAIISIS 

erdvėje 

1. Institucijos specialistas pažymi sprendimą institucijos VAIISIS erdvėje. Institucijos specialistas pažymi vieną iš sprendimų: 

► Informuoti apie apmokėjimo sąlygas; 

► Informuoti apie reikalingą patikslinimą; 

► Informuoti apie teigiamą sprendimą; 

► Informuoti apie neigiamą sprendimą. 

Šiam žingsniui taikomi bendrieji institucijos veiksmų VAIISIS erdvėje reikalavimai. 

7.8 – Gauti 

sprendimą / el. 

licenciją iš SI DVS 

1. Iš SI DVS gaunami sprendimo duomenys: 

► Informuoti apie apmokėjimo sąlygas; 

► Informuoti apie reikalingą patikslinimą; 

► Informuoti apie teigiamą sprendimą; 

► Informuoti apie neigiamą sprendimą. 

 

7.10 – Išdavimo 

būdas 

1. Šis išskyrimo žingsnis yra numatytas dėl galimų teisės aktų apribojimų išduoti licenciją el. būdu. Siekiant, kad paslauga galima būtų 

naudotis ir nesant reikiamo reglamentavimo dėl el. licencijos išdavimo, numatyta: 

► Jei teisės aktai nebus laiku pakeisti, iki teisės aktų pakeitimo bus naudojamas „Popierinės licencijos išdavimas“; 

► Jei teisės aktai bus laiku pakeisti, sudarant galimybę naudoti el. licencijas, aktyvūs galės būti tiek abu išdavimo būdai, tiek 

ir vienas iš jų.  

Šakos (-ų) dėl licencijos išdavimo aktyvavimas yra konfigūruojamas parametras, kurį gali keisti VL paskirtas atsakingas asmuo. 

7.11 - :BP.05 

Perdavimas į E. 

pristatymo IS 

1. VAIISIS automatiškai inicijuoja „BP.05 Perdavimas į E. pristatymo IS“. Jei yra išduota el. licencija ir konkreti savivaldybė 

pasirinko, kad licencija privalo būti išduota teisinę ir įrodomąją galią turinčiu būdu, t.y. registruotu paštu, ji perduodama pareiškėjui 

per E. pristatymo IS e. pristatymo dėžutę. 

7.12 – Suformuoti ir 

perduoti informaciją 

1. VAIISIS automatiškai suformuoja ir perduoda informaciją pareiškėjui. Per VAIISIS pareiškėjas automatiškai informuojamas, kad 

paslauga įvykdyta (paslaugos būsena – „Paslauga įvykdyta“).  
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Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 
Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

pareiškėjui : 

Paslauga įvykdyta 

7.14 - Suformuoti ir 

perduoti informaciją 

pareiškėjui : 

Paslauga įvykdyta / 

Reikalingas 

apmokėjimas / 

Reikalingas 

patikslinimas 

1. VAIISIS automatiškai suformuoja ir perduoda informaciją pareiškėjui. Per VAIISIS pareiškėjas automatiškai informuojamas apie 

institucijos priimtą sprendimą (paslauga įvykdyta (teigiamas arba neigiamas sprendimas) / reikalingas apmokėjimas / reikalingas 

patikslinimas). 

7.13 – Sub-proceso 

pabaiga (teigiamas 

sprendimas), 

7.16 – Sub-proceso 

pabaiga (neigiamas 

sprendimas), 

7.17 – Sub-proceso 

pabaiga (tikslinti) 

1. VAIISIS automatiškai pabaigiamas el. paslaugos sub-procesas, kai gaunama informacija apie teigiamą sprendimą, neigiamą 

sprendimą, gaunama informacija apie reikalingą tikslinti paraišką. 
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2.5. Paraiškos tikslinimo sub-procesas 

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

Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 
Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

9.2 – Automatiškai 

užpildyti paraiškos 

laukus 

1. VAIISIS automatiškai parengia iš savivaldybės sprendimo gautus duomenis: 

► Pildant paraišką pareiškėjo jau pildytais duomenimis automatiškai užpildomi atitinkami formos laukai; 

► Nustatomi savivaldybės specialisto nurodyti laukai, kurie turi būti koreguojami; 

► Neredaguojamame lauke rodomas savivaldybės specialisto komentaras. 

9.3 – Patikslinti ir 

patvirtinti duomenis 

1. Pareiškėjui pateikiama pildant paraišką pareiškėjo jau pildytais duomenimis užpildyta forma, kurioje galima redaguoti tik 

savivaldybės specialisto nurodytus tikslintinus laukus, prisegti dokumentus ir rodomas papildomas laukas komentarui. 

Pareiškėjas vykdo bent vieną iš šių veiksmų: 

► Patikslina bent vieną lauką; 

► Prisega bent vieną dokumentą; 

► Parašo komentarą – atsakymą savivaldybei. 

9.5 – :BP.01 

Elektroninis 

pasirašymas 

1. Pareiškėjas inicijuoja „BP.01  Elektroninį pasirašymą“. Šiame procese pareiškėjas el. parašu pasirašo patikslintą paraišką.  

Pastaba. Jei konkreti savivaldybės institucija priims sprendimą, kad paraiškos pasirašymas el. parašu nėra privalomas, VL paskirtas 

atsakingas asmuo pagal institucijos sprendimą pakeis konfigūraciją ir nustatys, kad pasirašymas kvalifikuotu el. parašu nėra 

reikalingas. 
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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 

13.3 - :BP.02 

Paslaugos 

apmokėjimas per 

VAIISIS 

1. VAIISIS automatiškai inicijuoja „BP.02 Paslaugos apmokėjimas per VAIISIS“. Šiame procese pareiškėjas apmoka už paslaugą per 

VAIISIS sisteminę paslaugą. 

13.4 - :BP.03 

Tikrinimas dėl 

apmokėjimo 

1. VAIISIS automatiškai inicijuoja „BP.03 Tikrinimas dėl apmokėjimo“. Šiame procese VAIISIS tikrina, ar pareiškėjo atliktas 

mokėjimas gautas į VMI (pagal iš VMI periodiškai gaunamą informaciją apie gautus apmokėjimus pagal pareiškėjo kodą, įmokos 

kodą, sumą). 

13.6 - :BP.07 

Informacija dėl 

apmokėjimo 

institucijai 

1. VAIISIS automatiškai inicijuoja „BP.07 Informacija dėl apmokėjimo institucijai“. Šiame procese VAIISIS suformuoja informacijos 

apie paslaugos apmokėjimą rinkinį ir jį išsiunčia institucijai per nustatytą kanalą (į institucijos DVS arba VAIISIS institucijos 

erdvę). 
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3. INTEGRACINIAI TAŠKAI 
 

Pastaba. Perduodamų / gaunamų duomenų sąrašas yra pateiktas prie konkretaus žingsnio reikalavimų. 

 

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

1.  Perduodama į JAR 2.4 – Užklausti duomenų JAR - 

2.  Gaunama iš JAR 2.5 – Gauti duomenis iš JAR  

3.  Perduodama į JAR 2.10 – Tikrinti pateiktus JA duomenis su JAR  

4.  Gaunama iš JAR 2.11 – Gauti atsakymą iš JAR  

5.  IRD: 

► Perduodama į IKTAŽR – dėl Tabako 

kontrolės įstatymo pažeidimų, dėl kurių 

atsakoma BK nustatyta tvarka 

► Perduodama į ATPR
4
 - dėl Tabako 

kontrolės įstatymo pažeidimų, dėl kurių 

atsakoma ATPK nustatyta tvarka 

5.2 – Užklausti dėl teistumo ATPR 

5.4 - Užklausti dėl teistumo IKTAŽR 

Pastaba 1. Dėl baudžiamosios atsakomybės, kuriai galioja LR 

Baudžiamasis kodeksas (BK) būtų reikalinga VAIISIS sąsaja su 

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir teistų asmenų žinybinis registru 

(IKTAŽR). 

 

Pastaba 2. Dėl administracinės teisenos, kuriai galioja LR 

Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (ATPK), preliminariai 

sąsają siūlome daryti su Administracinių teisės pažeidimų registru 

(ATPR). 

 

Pastaba 3. Dėl įmonių (JA) teistumo informacijos (nurodytos Tabako 

kontrolės įstatymo 11 str. 6 dalyje) kol kas nėra galimybės teikti.  

 

Pastaba 4. IVPK derinant sąsają, reikėtų numatyti, pagal kokius 

ATPK ir BK straipsnius grąžinamas atsakymas apie steigėjus ir 

vadovus. 

6.  IRD (gaunama iš IKTAŽR, ATPR) 5.3 – Gauti atsakymą iš ATPR 

5.5 – Gauti atsakymą iš IKTAŽR 

Nurodyta, kokio duomens pakaktų, kad būtų galima įvertinti, ar 

asmeniui galima išduoti licenciją. 

7.  Perduodama į VMI MAIS 5.6 – Užklausti dėl įsiskolinimo VMI MAIS  

                                                      
4
 Pateiktas naujasis registro pavadinimas pagal derinamą įstatymo projektą. 
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Nr. Duomenų šaltinis (IS / registras) Žingsnio Nr. ir pavadinimas Pastabos 

8.  Gaunama iš VMI MAIS 5.7 – Gauti atsakymą iš VMI MAIS  

9.  Perduodama į VSDFVIS 5.8 – Užklausti dėl skolingumo VSDFVIS   

10.  Perduodama į VSDFVIS 5.9 – Gauti atsakymą iš VSDFVIS  

11.  Perduodama į SI DVS
5
 7.5 – Perduoti paraišką SI DVS  

12.  Gaunama iš SI DVS 7.8 – Gauti sprendimą / el. licenciją iš SI DVS  

                                                      
5
 SI DVS: Kauno m. SI – Kontora; Alytaus m. SI – Vieno langelio IS 
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4. PASIŪLYMAI PASLAUGOS PROCESO PATOBULINIMUI IR PRIIMTI PAGRINDINIAI SPRENDIMAI 
 

Nr. 

Siūlymo/ 

sprendimo 

data 

Siūlymo/ sprendimo aprašymas 

(siūlymai pažymėti pilka spalva) 
Patvirtinta/ atmesta Komentaras 

1 2 3 4 5 

1.  2012 03 08 Per VAIISIS patikrinus skolingumo VMI ir SODRAI duomenis ir 

nustačius skolą, siūlome vykdyti automatinį paraiškos atmetimą. 

Neišdavus licencijos informacija apie neišdavimą būtų perduota įmonei. 

Preliminarus pokyčių įvertinimas: 

► Įvertinti poreikį šiuo aspektu papildyti Mažmeninės prekybos 

tabako gaminiais licencijavimo taisykles (Licencijos 

neišdavimas dėl skolų numatomas Tabako kontrolės įst.) 

Patvirtinta Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 

Alytus: sutinka 

 

Pastaba (šiame ir žemiau esančiuose punktuose): 

svarbu, kad būtų atitinkamai pagal pasiūlymus / 

sprendimus atnaujinti reikiami teisės aktai 

2.  2012 02 24 Siūlome automatiškai vykdyti patvirtinimo, kad paraiška gauta,  

siuntimą įmonei, kai paraiškos duomenys sėkmingai perduodami 

savivaldybei 

Preliminarus pokyčių įvertinimas: 

► Nenustatyta 

Patvirtinta Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 

Alytus: sutinka 

3.  2012 02 24 Licencijos papildymo ir patikslinimo paslaugas siūlome realizuoti kaip 

vieną paslaugą. 

Preliminarus pokyčių įvertinimas: 

► Nenustatyta 

Patvirtinta Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 

Alytus: sutinka 

4.  2012 02 24 Šiuo metu pagal Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 

išaiškinimą „pagal pirminius įmonės pateiktus dokumentus išduota 

licencija antrą kartą neišduodama, t.y. išduotos licencijos blankas 

nekeičiamas, jame daromi visi vėlesni licencijos patikslinimai ar 

papildymai“. Siūlome patikslintą/ papildytą licenciją išduoti kaip naują 

versiją. 

Preliminarus pokyčių įvertinimas: 

► Įvertinti poreikį dėl pakeitimo Mažmeninės prekybos tabako 

gaminiais licencijavimo taisyklėse dėl naujai išduotų versijų 

nurodymo interneto svetainėje 

► Įvertinti poreikį koreguoti Mažmeninės prekybos tabako 

gaminiais licencijavimo taisyklių ir Tabako kontrolės įstatymo 

Patvirtinta Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 

Alytus: sutinka 
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Nr. 

Siūlymo/ 

sprendimo 

data 

Siūlymo/ sprendimo aprašymas 

(siūlymai pažymėti pilka spalva) 
Patvirtinta/ atmesta Komentaras 

1 2 3 4 5 

straipsnius, nurodančius licencijos kopijas laikyti „prekybos 

tabako gaminiais vietoje ir (ar) tabako gaminių laikymo 

vietoje“ 

5.  2012 03 08 Siūlome šio Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo 

taisyklėse numatytos vietos nerealizuoti el. paslaugoje: „Jeigu per 

nurodytą terminą licencijas išduodanti institucija neišduoda įmonei 

licencijos ir nepateikia motyvuoto rašytinio atsisakymo išduoti licenciją, 

laikoma, kad licencija išduota“.  

Pagrindinės siūlymo priežastys: 

► Šis atvejis yra išimtis paslaugos teikimo procese, kuris turėtų 

būti sprendžiamas administraciniais institucijos veiksmais 

► Praktikoje nėra buvę precedento dėl licencijos išdavimo be 

institucijos sprendimo   

Patvirtinta Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 

Alytus: sutinka 

6.  2012 04 19 Siūlome nustatyti terminą, po kurio licencija anuliuojama, jei įmonė 

nesumoka nustatytos rinkliavos. 

Reikalingi pokyčiai: 

► Įvertinti poreikį papildyti Mažmeninės prekybos tabako 

gaminiais licencijavimo taisykles nuostata dėl anuliavimo 

Atmesta Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 

Alytus: sutinka 

 

Atmesta, kadangi procese numatyta galimybė pačiai 

SI kontroliuoti apmokėjimą ir priimti sprendimą. SI 

specialistas praktikoje kontaktuoja ir palaiko ryšį su 

pareiškėju, todėl vietoj automatinio atmetimo 

priimtas sprendimas, kad atmetimą dėl neapmokėjimo 

vykdytų SI specialistas. 

7.  2012 03 08 Siūlome nustatyti terminą, po kurio paraiška atmetama, jei įmonė 

nepateikia reikiamos informacijos. 

Reikalingi pokyčiai: 

► Papildyti Mažmeninės prekybos tabako gaminiais 

licencijavimo taisykles nuostata dėl atmetimo dėl informacijos 

trūkumo (Tabako kontrolės įstatyme numatytas atvejis dėl 

licencijos neišdavimo, kai nepateikiami papildomi dokumentai 

arba nepakoreguojama reikiama informacija) 

Patvirtinta Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 

Alytus: sutinka 
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Nr. 

Siūlymo/ 

sprendimo 

data 

Siūlymo/ sprendimo aprašymas 

(siūlymai pažymėti pilka spalva) 
Patvirtinta/ atmesta Komentaras 

1 2 3 4 5 

8.  2012 03 08 Siūlome sukurti ir naudoti bendrą paraiškos formą visose SI  

[konkretus pasiūlymas dėl duomenų sąrašo yra pateiktas aukščiau 

dokumente] 

Patvirtinta Ignalina: principas, kad bus vieninga paraiškos forma 

yra tinkamas 

Kaunas: principas, kad bus vieninga paraiškos forma 

yra tinkamas 

Alytus: principas, kad bus vieninga paraiškos forma 

yra tinkamas 

9.  2012 03 08 Šiuo metu pilotinių savivaldybių specialistai skirtingai vykdo 

patikrinimus dėl priežasčių neišduoti licencijos, kurios nurodytos 

Tabako kontrolės įstatymo, 11 straipsnio, 6 dalies, 5-8 punktuose: 

- Kaunas: 

1. gauna pažymą iš VMI apie vadovo ir kontroliuojančio asmens 

baustumą pagal administracinių teisės pažeidimų kodekso 173-12 

straipsnį (VMI išduodama FR0320 forma); 

2. taip pat paraiškoje verslininkas pažymi, kad "Įmonės steigėjai ir 

administracijos vadovai nepatenka į LR tabako kontrolės įstatymo 11 

str.6dalyje nurodytus atvejus, kada licencijos verstis mažmenine 

prekyba tabako gaminiais neišduodamos" 

3. įstatymo 7-8 punktus yra galimybė patikrinti su Kauno turimu įmonių 

su nustatytais pažeidimais registru 

 

- Ignalina: remiamasi specialisto patirtimi, papildomi tikrinimai 

nevykdomi 

 

- Alytus: referavo į Taisyklių punktą: "Mažmeninę prekybą tabako 

gaminiais prižiūrinčios valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijos, 

įsigaliojus jų priimtiems nutarimams arba teismo nutarimams, 

sprendimams dėl baudų už nustatytus licencijuojamos veiklos 

pažeidimus įmonėms skyrimo, privalo ne vėliau kaip per 30 dienų raštu 

apie tai informuoti licenciją išdavusią instituciją ir Narkotikų, tabako ir 

alkoholio kontrolės departamentą." 

 

Kokį tikrinimą numatyti tipiniame procese (ar iš viso numatyti)?  

Patvirtinta (tikrinti su 

registrais) 

Ignalina: tikrinimas su registrais (sąsaja arba 

tikrinimo prieiga specialistui) 

Kaunas: tikrinimas su registrais 

Alytus: tikrinimas su registrais (arba papildyti 

paraišką) 

 

Pastaba. Kaip galima alternatyva tikrinimui su 

registrais aptartas paraiškos papildymas punktu, 

kuriame verslininkas patvirtina, kad jis nepatenka į 

Tabako kontrolės įstatymo 11str. 6 dalyje nurodytus 

atvejus.   

10.  2012 03 23 Dalis automatinių tikrinimų (pvz., skolingumo tikrinimas su VMI) 

VAIISIS bus vykdomi asinchroniškai, t.y. atsakymas bus atsiunčiamas 

netgi po kelių dienų. Todėl pilnas paraiškos paketas (paslaugų gavėjo 

paraiška ir tikrinimų informacija) gali būti parengtas ne tą pačią dieną, 

Patvirtinta Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka  

Alytus: sutinka 

(suderinta 2012 03 23 susitikimo metu) 
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Nr. 

Siūlymo/ 

sprendimo 

data 

Siūlymo/ sprendimo aprašymas 

(siūlymai pažymėti pilka spalva) 
Patvirtinta/ atmesta Komentaras 

1 2 3 4 5 

kai paslaugų gavėjas pateikia dokumentus. 

Visą informaciją siūlome nusiųsti savivaldybės specialistui vienu 

paketu. 

Paslaugų gavėjas prie pateiktos paraiškos matys būseną „Pateikta“ nuo 

datos, kai pateikė paraišką. 

SI specialistas matys paraiškos pateikimo datą ir paketo gavimo datą. 

11.  2012 04 02 Paraiška bus automatiškai atmetama, gavus iš JAR informaciją apie JA 

teisinius statusus: „bankrutuojantis“, „bankrutavęs“ , „likviduojamas“. 

Patvirtinta Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka  

Alytus: sutinka 

(suderinta 2012 03 23 susitikimo metu, „nepriimtini” 

statusai pasitvirtinti 2012 04 02 el. paštu) 

12.  2012 03 23 Paraiška automatiškai atmetama, aiškiai nurodant atmetimo priežastį, ir 

informacija neperduodama SI, jei tikrinimų metu nustatoma, kad: 

► Yra teistumas; 

► Yra įsiskolinimas VMI, valstybės ar savivaldybės įstaigų 

biudžetams; 

► Yra įsiskolinimas SODROS biudžetui; 

► JA teisinius statusus yra „bankrutuojantis“, „bankrutavęs“, 

„likviduojamas“ 

Patvirtinta Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka  

Alytus: sutinka 

(suderinta 2012 03 23 susitikimo metu) 

13.  2012 04 17 Siekiant skatinti paslaugų gavėjus naudotis el. paslaugomis, aptartas 

pasiūlymas nustatyti ir oficialiai reglamentuoti trumpesnį terminą, per 

kurį SI turėtų išduoti licenciją, jei paslauga teikiama el. būdu. 

Patvirtinta Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka  

Alytus: sutinka 
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5. PASLAUGAS REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI IR BŪTINI TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI BEI NAUJŲ 

TEISĖS AKTŲ POREIKIS 

Nr. Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA 

keitime 

dalyvaujančio

s institucijos 

TA 

projekto 

parengimo 

terminas 

TA  

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA  

patvirtinimo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

1.  Lietuvos 

Respublikos tabako 

kontrolės įstatymas 

(Žin., 1996, Nr. 11-

281) 

Pakeitimai nereikalingi. - - - - - 

2.  2004 m. balandžio 

7 d. Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės (toliau 

– Vyriausybė) 

nutarimas Nr. 383 

„Dėl mažmeninės 

prekybos tabako 

gaminiais 

licencijavimo 

taisyklių ir tabako 

gaminių pardavimo 

taisyklių 

patvirtinimo“ (Žin., 

2004, 53-1799) 

Rekomenduotumėme atlikti tokius 

Mažmeninės prekybos tabako 

gaminiais licencijavimo taisyklių ir 

tabako gaminių pardavimo taisyklių 

(toliau – Taisyklės) pakeitimus: 

(i) Taisyklių II skyriaus 

(Licencijų rūšys ir rekvizitai) 

pavadinimą pakeisti į 

„Licencijų rūšys, formos ir 

rekvizitai“; 

(ii) Taisyklių II skyrių papildyti 

nauju 3¹ punktu, išdėstant jį 

taip: „3¹. Licencijos gali būti 

išduodamos elektroninės ir 

neelektroninės formos. 

Elektroninės formos licencijos 

yra išduodamos, papildomos, 

patikslinamos, elektroninės 

formos licencijų dublikatai 

išduodami, paraiška panaikinti 

elektroninės licencijos 

galiojimą pateikiama 

 Vyriausybė 

 Lietuvos 

Respubliko

s sveikatos 

apsaugos 

ministerija  

 Vyriausybė

s įstaiga 

Narkotikų, 

tabako ir 

alkoholio 

kontrolės 

departamen

tas 

  

2012 m. 

liepos 5 d. 

2012 m. spalio 5 

d. 

2012 m. spalio 19 

d. 

2013 m. sausio 1 

d. 
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Nr. Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA 

keitime 

dalyvaujančio

s institucijos 

TA 

projekto 

parengimo 

terminas 

TA  

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA  

patvirtinimo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

elektroninėmis priemonėmis. 

Kai, išduodant, papildant, 

patikslinant elektroninės 

formos licencijas ar išduodant 

elektroninės formos licencijų 

dublikatus, pateikiant paraišką 

panaikinti elektroninės 

licencijos galiojimą pagal 

nustatytus reikalavimus 

licenciją išduodanti institucija 

turi pateikti pareiškėjui 

(licencijos turėtojui) 

dokumentus ar informaciją 

raštu / registruotu paštu, tokie 

dokumentai ar informacija gali 

būti pateikiami elektroninėmis 

priemonėmis.“; 

(iii) Papildyti Taisyklių 4.9 

papunktį nuostata, jog 

elektroninės formos licencija 

pasirašoma saugiu 

elektroniniu parašu, sukurtu 

saugia parašo formavimo 

įranga ir patvirtintu 

galiojančiu kvalifikuotu 

sertifikatu; 

(iv) Taisyklių 5 punktą papildyti 

nauju paskutiniu sakiniu: <...> 

Licencijas išduodanti 

institucija turi teisę nustatyti 

paraiškos elektroninei 

licencijai gauti (licencijai 

patikslinti ar papildyti, 
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Nr. Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA 

keitime 

dalyvaujančio

s institucijos 

TA 

projekto 

parengimo 

terminas 

TA  

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA  

patvirtinimo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

licencijos dublikatui gauti, 

licencijos galiojimui 

panaikinti) pasirašymo 

reikalavimus, taip pat su 

paraiška pateikiamų 

dokumentų patvirtinimo 

reikalavimus; 

(v) Taisyklių 7 punkto įžanginę 

dalį papildyti ir išdėstyti ją 

taip: „Įmonė, norinti gauti 

licenciją, licencijas 

išduodančiai institucijai raštu 

ar elektroninėmis priemonėmis 

per atstumą, tiesiogiai arba per 

paslaugų ir gaminių kontaktinį 

centrą (toliau – kontaktinis 

centras), o kai teikiama 

paraiška elektroninės formos 

licencijai gauti ir kitomis 

elektroninėmis priemonėmis, 

pateikia paraišką, kurioje 

nurodoma: <...>“; 

(vi) Taisyklių 7.7 papunktį 

papildyti ir išdėstyti jį taip: 

„7.7. kokiu būdu (tiesiogiai 

licencijas išduodančioje 

institucijoje ar registruotu 

laišku) įmonė norėtų gauti 

licencijos originalą. 

Elektroninės formos licencija 

perduodama elektroninėmis 

priemonėmis.“; 
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Nr. Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA 

keitime 

dalyvaujančio

s institucijos 

TA 

projekto 

parengimo 

terminas 

TA  

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA  

patvirtinimo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

(vii) Taisyklių 9 punkto pirmą dalį 

papildyti ir išdėstyti ją taip: 

„Įmonei, pateikusiai paraišką 

išduoti licenciją, licencija turi 

būti išduota arba rašytinis 

motyvuotas atsisakymas ją 

išduoti pateiktas ne vėliau kaip 

per 30 dienų nuo paraiškos 

išduoti licenciją gavimo, o kai 

paraiška pateikiama 

elektroninės formos licencijai 

gauti – ne vėliau kaip per [20] 

dienų nuo paraiškos išduoti 

licenciją gavimo. Jeigu 

pateikta paraiška išduoti 

licenciją nevisiškai, 

netaisyklingai užpildyta arba 

joje pateikti neteisingi 

duomenys, terminas 

skaičiuojamas nuo patikslintos 

paraiškos išduoti licenciją 

gavimo dienos. Licencija 

įmonei išduodama paraiškoje 

nurodytu būdu, išskyrus 

elektroninės formos licenciją, 

kuri išduodama elektroninėmis 

priemonėmis.“; 

(viii) Taisyklių 16 punkto 

įžanginę dalį papildyti ir 

išdėstyti ją taip: „Įmonė, 

norinti gauti licencijos 

dublikatą, licencijas 

išduodančiai institucijai raštu 
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Nr. Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA 

keitime 

dalyvaujančio

s institucijos 

TA 

projekto 

parengimo 

terminas 

TA  

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA  

patvirtinimo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

ar elektroninėmis priemonėmis 

per atstumą, tiesiogiai arba per 

kontaktinį centrą, o kai 

teikiama paraiška elektroninės 

formos licencijos dublikatui 

gauti - ir kitomis 

elektroninėmis priemonėmis, 

pateikia paraišką išduoti 

licencijos dublikatą, kurioje 

nurodoma: <...>“; 

(ix) Taisyklių 16.4 papunktį 

papildyti ir išdėstyti jį taip: 

„16.4. kokiu būdu (tiesiogiai 

licencijas išduodančioje 

institucijoje ar registruotu 

laišku) įmonė norėtų gauti 

licencijos dublikatą. 

Elektroninės formos licencijos 

dublikatas perduodamas 

elektroninėmis priemonėmis.“; 

(x) Taisyklių 17 punkto paskutinį 

sakinį papildyti, numatant, jog 

jei licencijos turėtojui buvo 

išduota elektroninės formos 

licencija, licencijos turėtojas 

privalo turėtą licenciją 

sunaikinti per 5 darbo dienas 

nuo licencijas išduodančios 

institucijos sprendimo išduoti 

licencijos dublikatą priėmimo 

dienos; 

(xi) Taisykles papildyti nauju 17¹ 
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Nr. Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA 

keitime 

dalyvaujančio

s institucijos 

TA 

projekto 

parengimo 

terminas 

TA  

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA  

patvirtinimo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

punktu jame numatant, jog 

tuo atveju, kai įmonė 

elektroninėmis priemonėmis 

kreipiasi dėl neelektroninės 

formos licencijos dublikato 

išdavimo, licencijas 

išduodančiai institucijai 

priėmus sprendimą išduoti 

licencijos dublikatą, įmonei 

išduodamas elektroninės 

formos licencijos dublikatas. 

Elektroninės formos licencijos 

dublikatas perduodamas 

elektroninėmis priemonėmis. 

Įmonė privalo grąžinti turėtą 

neelektroninės formos 

licenciją ją išdavusiai 

institucijai per 5 darbo dienas 

nuo sprendimo išduoti 

licencijos dublikatą priėmimo 

dienos; 

(xii) Taisyklių 19 punkto įžanginę 

dalį papildyti ir išdėstyti ją 

taip: „Turinti licenciją ir 

norinti ją papildyti ar 

patikslinti įmonė licencijas 

išduodančiai institucijai raštu 

ar elektroninėmis priemonėmis 

per atstumą, tiesiogiai arba per 

kontaktinį centrą, o kai 

teikiama paraiška elektroninės 

formos licencijai papildyti ar 

patikslinti - ir kitomis 
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Nr. Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA 

keitime 

dalyvaujančio

s institucijos 

TA 

projekto 

parengimo 

terminas 

TA  

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA  

patvirtinimo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

elektroninėmis priemonėmis, 

pateikia: <...>“; 

(xiii) Taisyklių 19.2 

papunktį papildyti sakiniu, 

kad jei licencijos turėtojui 

buvo išduota elektroninės 

formos licencija, licencijos 

turėtojas privalo turėtą 

licenciją sunaikinti per 5 

darbo dienas nuo licencijas 

išduodančios institucijos 

sprendimo papildyti ar 

patikslinti licenciją priėmimo 

dienos; 

(xiv) Taisykles papildyti 

nauju 21¹ punktu jame 

numatant, jog tuo atveju, kai 

įmonė elektroninėmis 

priemonėmis kreipiasi dėl 

neelektroninės formos 

licencijos patikslinimo ar 

papildymo, licencijas 

išduodančiai institucijai 

priėmus sprendimą papildyti 

arba patikslinti licenciją, 

įmonei išduodama papildyta ar 

patikslinta elektroninės formos 

licencija. Tokiu atveju įmonė 

privalo grąžinti turėtą 

neelektroninės formos 

licenciją ją išdavusiai 

institucijai per 5 darbo dienas 

nuo sprendimo papildyti arba 
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Nr. Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA 

keitime 

dalyvaujančio

s institucijos 

TA 

projekto 

parengimo 

terminas 

TA  

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA  

patvirtinimo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

patikslinti licenciją priėmimo 

dienos; 

(xv) Taisyklių 41 punktą papildyti 

ir išdėstyti jį taip: „Įmonė, 

kurios licencijos galiojimas 

panaikintas, privalo grąžinti 

neelektroninės formos licenciją 

ją išdavusiai institucijai, o 

elektroninės formos licenciją 

sunaikinti per 5 darbo dienas 

po nustatytos licencijos 

galiojimo panaikinimo datos.“ 

 

Pastaba: jei būtų nuspręsta 

nereikalauti sunaikinti elektroninės 

formos licencijos originalą tais 

atvejais, kai išduodamas 

elektroninės formos licencijos 

dublikatas ar elektroninės formos 

licencija yra papildoma ar 

patikslinama, atitinkamai 

rekomenduotumėme taikyti 

vienodus reikalavimus ir 

neelektroninės formos licencijos 

išdavimo atveju, t.y. atitinkamai 

nereikalauti  grąžinti neelektroninės 

formos licenciją, kai yra 

išduodamas neelektroninės formos 

licencijos dublikatas ar 

neelektroninės formos licencija yra 

papildoma ar patikslinama.  

Taisyklių 16.2 ir 19.1.3 punktuose 
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Nr. Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA 

keitime 

dalyvaujančio

s institucijos 

TA 

projekto 

parengimo 

terminas 

TA  

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA  

patvirtinimo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

yra įtvirtinamos nuostatos, jog 

įmonė, norinti papildyti ar 

patikslinti licenciją ar gauti 

licencijos dublikatą, paraiškoje turi 

nurodyti priežastį, dėl kurios 

prašoma tai padaryti. Jei būtų 

pageidaujama nenurodyti 

priežasties, dėl kurios prašoma 

papildyti ar patikslinti licenciją ar 

išduoti licencijos dublikatą, kai 

buvo išduota elektroninės formos 

licencija, rekomenduotumėme šį 

reikalavimą (nurodyti priežastį, dėl 

kurios prašoma papildyti ar 

patikslinti licenciją ar išduoti 

dublikatą) panaikinti ir 

neelektroninės formos licencijos 

papildymo ar patikslinimo ar 

dublikato išdavimo atveju. 

Taisyklės gali būti papildytos 

elektroninės formos paraiškos 

išduoti (papildyti, patikslinti) 

licenciją ar išduoti licencijos 

dublikatą forma. 

Taisyklės taip pat gali būti 

papildytos elektroninės licencijos 

forma. Tokiu atveju elektroninės 

licencijos formos nereikėtų tvirtinti 

savivaldybės institucijoms.  

3.  2004 m. Rugsėjo 

30 d. Kauno miesto 

savivaldybės 

Pakeitimai nereikalingi. - - - - - 
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Nr. Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA 

keitime 

dalyvaujančio

s institucijos 

TA 

projekto 

parengimo 

terminas 

TA  

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA  

patvirtinimo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

Tarybos 

sprendimas Nr. T-

510 “Dėl tabako 

gaminių 

mažmeninės 

prekybos“ 

4.  2010 m. vasario 25 

d. Kauno miesto 

savivaldybės 

Tarybos 

sprendimas Nr. T-

48 “Dėl Kauno 

miesto 

savivaldybės 

Tarybos sprendimo 

Nr. T-510 “Dėl 

tabako gaminių 

mažmeninės 

prekybos“ 

pakeitimo“ 

Pakeitimai nereikalingi. - - - - - 

5.  2011 m. sausio 31 

d. Kauno miesto 

savivaldybės 

Administracijos 

direktoriaus 

įsakymas Nr. A-

513 “Dėl Kauno 

miesto 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 2004 

m. spalio 14 d. 

Įsakymu yra patvirtintas licencijos 

formos priedas. Atsižvelgiant į tai, 

kad elektroninės formos licencija 

gali skirtis nuo fizinės formos 

licencijos, turėtų būti patvirtinta 

elektroninės licencijos priedo 

forma. Tai galėtų būti padaryta 

atitinkamai pakeičiant (papildant) šį 

įsakymą, arba priimant atskirą 

įsakymą (jei nebūtų nuspręsta 

elektroninės licencijos formą 

tvirtinti atitinkamai papildant šio 

Kauno miesto 

savivaldybė 

2012 m. 

lapkričio 2 

d. 

2012 m. gruodžio 

14 d. 

2012 m. gruodžio 

21 d. 

2013 m. sausio 1 

d. 
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Nr. Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA 

keitime 

dalyvaujančio

s institucijos 

TA 

projekto 

parengimo 

terminas 

TA  

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA  

patvirtinimo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

įsakymo Nr. A-

2569 “Dėl tabako 

gaminių 

mažmeninės 

prekybos“ 

pakeitimo“ 

aprašo 2 punkte aprašytas 

Vyriausybės patvirtintas taisykles) . 

6.  2004 m. spalio 14 

d. Kauno miesto 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 

įsakymas Nr. A-

2569 ir juo 

patvirtintas 

“Įspėjimo apie 

galimą licencijos 

verstis mažmenine 

prekyba tabako 

gaminiais 

galiojimo 

sustabdymą 

tvarkos aprašas“ 

Rekomenduotumėme papildyti 

įsakymo 2.8 punktą ir išdėstyti jį 

taip: „informuoja įmones raštu apie 

atsisakymą išduoti licencijas (o kai 

paraiška licencijai gauti buvo 

pateikta elektroninėmis 

priemonėmis, apie atsisakymą 

išduoti licenciją informuojama 

elektroninėmis priemonėmis), 

licencijų galiojimo sustabdymą, jų 

galiojimo sustabdymo panaikinimą 

ir jų galiojimo panaikinimą.“ 

 

Įsakymu yra patvirtinta licencijos 

forma. Atsižvelgiant į tai, kad 

elektroninės formos licencija gali 

skirtis nuo fizinės formos licencijos, 

turėtų būti patvirtinta elektroninės 

licencijos forma. Tai galėtų būti 

padaryta atitinkamai pakeičiant 

(papildant) šį įsakymą, arba 

priimant atskirą įsakymą. 

Įsakymu taip pat turėtų būti 

nustatyta: 

(i) ar (Kauno miesto savivaldybės 

pasirinkimu) elektroninės 

- - - - - 
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Nr. Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA 

keitime 

dalyvaujančio

s institucijos 

TA 

projekto 

parengimo 

terminas 

TA  

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA  

patvirtinimo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

formos paraiškos/prašymai turi 

būti pasirašomi pareiškėjo 

(licencijos turėtojo) saugiu 

elektroniniu parašu, sukurtu 

saugia parašo formavimo 

įranga ir patvirtintu galiojančiu 

kvalifikuotu sertifikatu; 

(ii) kokios formos dokumentai turi 

būti teikiami kartu su paraiška. 

Rekomenduotumėme numatyti 

tokią nuostatą: „Kai 

dokumentai, teikiami su 

paraiška ar prašymu, yra ne 

elektroninės formos ir yra 

teikiami elektroninėmis 

priemonėmis, gali būti 

pateikiamos tokių dokumentų 

skaitmeninės kopijos. Kilus 

abejonių dėl pateiktų 

dokumentų skaitmeninių 

kopijų tikrumo ar vientisumo, 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos direktorius turi 

teisę paprašyti pateikti 

dokumentų originalus 

tiesiogiai.“ Galima alternatyva 

– numatyti, kad dokumentų 

skaitmeninės kopijos turi būti 

patvirtintos pareiškėjo 

kvalifikuotu elektroniniu 

parašu (tačiau tai apsunkintų 

licencijos gavimo procesą 

pareiškėjui). 
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Nr. Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA 

keitime 

dalyvaujančio

s institucijos 

TA 

projekto 

parengimo 

terminas 

TA  

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA  

patvirtinimo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

7. 2004 m. birželio 28 

d. Ignalinos rajono 

savivaldybės 

tarybos sprendimas 

Nr. T-304 “Dėl 

mažmeninės 

prekybos tabako 

gaminiais 

licencijavimo 

Ignalinos rajono 

savivaldybėje 

tvarkos 

patvirtinimo“ 

Sprendimu yra patvirtintos licencijų 

formos. Atsižvelgiant į tai, kad 

elektroninės formos licencija gali 

skirtis nuo fizinės formos licencijos, 

turėtų būti patvirtinta elektroninės 

licencijos forma. Tai galėtų būti 

padaryta atitinkamai pakeičiant 

(papildant) šį sprendimą arba 

priimant atskirą sprendimą (jei 

nebūtų nuspręsta elektroninės 

licencijos formą tvirtinti atitinkamai 

papildant šio aprašo 2 punkte 

aprašytas Vyriausybės patvirtintas 

taisykles) . 

Šiuo sprendimu arba atskiru 

sprendimu taip pat turėtų būti 

nustatyta: 

(i) ar (Ignalinos rajono 

savivaldybės pasirinkimu) 

elektroninės formos 

paraiškos/prašymai turi būti 

pasirašomi pareiškėjo 

(licencijos turėtojo) saugiu 

elektroniniu parašu, sukurtu 

saugia parašo formavimo 

įranga ir patvirtintu 

galiojančiu kvalifikuotu 

sertifikatu; 

(ii) kokios formos dokumentai 

turi būti teikiami kartu su 

paraiška. 

Rekomenduotumėme 

Ignalinos 

rajono 

savivaldybė 

2012 m. 

lapkričio 2 

d. 

2012 m. gruodžio 

14 d. 

2012 m. gruodžio 

21 d. 

2013 m. sausio 1 

d. 
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Nr. Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA 

keitime 

dalyvaujančio

s institucijos 

TA 

projekto 

parengimo 

terminas 

TA  

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA  

patvirtinimo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

numatyti tokią nuostatą: „Kai 

dokumentai, teikiami su 

paraiška ar prašymu, yra ne 

elektroninės formos ir yra 

teikiami elektroninėmis 

priemonėmis, gali būti 

pateikiamos tokių dokumentų 

skaitmeninės kopijos. Kilus 

abejonių dėl pateiktų 

dokumentų skaitmeninių 

kopijų tikrumo ar vientisumo, 

Ignalinos rajono savivaldybės 

administracijos direktorius 

turi teisę paprašyti pateikti 

dokumentų originalus 

tiesiogiai.“ Galima alternatyva 

– numatyti, kad dokumentų 

skaitmeninės kopijos turi būti 

patvirtintos pareiškėjo 

kvalifikuotu elektroniniu 

parašu (tačiau tai apsunkintų 

licencijos gavimo procesą 

pareiškėjui). 

 

8. 2009 m. balandžio 

23 d. Ignalinos 

rajono 

savivaldybės 

Tarybos 

sprendimas Nr. T-

493 „Dėl 

kurortinio, poilsio 

Pakeitimai nereikalingi. - - - - - 
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Nr. Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA 

keitime 

dalyvaujančio

s institucijos 

TA 

projekto 

parengimo 

terminas 

TA  

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA  

patvirtinimo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

bei turizmo sezonų 

nustatymo“ 

9.  2002 m. lapkričio 

19 d. Ignalinos 

rajono 

savivaldybės 

tarybos sprendimas 

Nr. 330 „Dėl 

autoparduotuvių 

prekybos vietų 

nustatymo“ 

Pakeitimai nereikalingi. - - - - - 

10. 2002 m. spalio 31 

d. Alytaus miesto 

savivaldybės 

Tarybos 

sprendimas Nr. 126 

„Dėl mažmeninės 

prekybos 

alkoholiniais 

gėrimais ir tabako 

gaminiais 

licencijavimo“ 

Šiuo sprendimu arba atskiru 

sprendimu turėtų būti nustatyta: 

(iii) ar (Alytaus miesto 

savivaldybės pasirinkimu) 

elektroninės formos 

paraiškos/prašymai turi būti 

pasirašomi pareiškėjo 

(licencijos turėtojo) saugiu 

elektroniniu parašu, sukurtu 

saugia parašo formavimo 

įranga ir patvirtintu 

galiojančiu kvalifikuotu 

sertifikatu; 

(iv) kokios formos dokumentai turi 

būti teikiami kartu su paraiška. 

Rekomenduotumėme numatyti 

tokią nuostatą: „Kai 

dokumentai, teikiami su 

paraiška ar prašymu, yra ne 

elektroninės formos ir yra 

Alytaus miesto 

savivaldybė 

2012 m. 

lapkričio 2 

d. 

2012 m. gruodžio 

14 d. 

2012 m. gruodžio 

21 d. 

2013 m. sausio 1 

d. 
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Nr. Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA 

keitime 

dalyvaujančio

s institucijos 

TA 

projekto 

parengimo 

terminas 

TA  

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA  

patvirtinimo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

teikiami elektroninėmis 

priemonėmis, gali būti 

pateikiamos tokių dokumentų 

skaitmeninės kopijos. Kilus 

abejonių dėl pateiktų 

dokumentų skaitmeninių 

kopijų tikrumo ar vientisumo, 

Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos direktorius turi 

teisę paprašyti pateikti 

dokumentų originalus 

tiesiogiai.“ Galima alternatyva 

– numatyti, kad dokumentų 

skaitmeninės kopijos turi būti 

patvirtintos pareiškėjo 

kvalifikuotu elektroniniu 

parašu (tačiau tai apsunkintų 

licencijos gavimo procesą 

pareiškėjui). 

 

11. 2009 m. lapkričio 

27 d. Alytaus 

miesto 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 

įsakymas Nr. DV-

816 „Dėl licencijų 

verstis mažmenine 

tabako gaminių 

prekyba ir leidimų 

prekiauti, teikti 

Atsižvelgiant į tai, kad elektroninės 

formos licencija gali skirtis nuo 

fizinės formos licencijos, turėtų būti 

patvirtinta elektroninės licencijos 

forma. Tai galėtų būti padaryta 

atitinkamai pakeičiant (papildant) šį 

įsakymą arba priimant atskirą 

įsakymą (jei nebūtų nuspręsta 

elektroninės licencijos formą 

tvirtinti atitinkamai papildant šio 

aprašo 2 punkte aprašytas 

Vyriausybės patvirtintas taisykles). 

 

Alytaus miesto 

savivaldybė 

2012 m. 

lapkričio 2 

d. 

2012 m. gruodžio 

14 d. 

2012 m. gruodžio 

21 d. 

2013 m. sausio 1 

d. 
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Nr. Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA 

keitime 

dalyvaujančio

s institucijos 

TA 

projekto 

parengimo 

terminas 

TA  

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA  

patvirtinimo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

paslaugas viešose 

vietose formų“ 

12. 2011 m. balandžio 

26 d. Narkotikų, 

tabako ir alkoholio 

kontrolės 

departamento 

įsakymas Nr. T1-

56 “Dėl ūkio 

subjektų veiklos 

kontrolės taisyklių 

patvirtinimo”  

Pakeitimai nereikalingi. - - - - - 

13. 2011 m. vasario 23 

d. Vyriausybės 

nutarimas Nr. 244 

“Dėl valstybinės 

tabako ir alkoholio 

kontrolės tarnybos 

prie Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės ir 

Narkotikų 

kontrolės 

departamento prie 

Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

reorganizavimo, 

reorganizavimo 

sąlygų aprašo ir 

Narkotikų, tabako 

ir alkoholio 

Pakeitimai nereikalingi. - - - - - 
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Nr. Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA 

keitime 

dalyvaujančio

s institucijos 

TA 

projekto 

parengimo 

terminas 

TA  

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA  

patvirtinimo 

terminas 

TA  

pakeitimo 

įsigaliojimo 

terminas 

kontrolės 

departamento 

nuostatų 

patvirtinimo (Žin., 

2011, Nr. 28-

1331)” 

14. Lietuvos 

Respublikos 

rinkliavų įstatymas 

(Žin., 1996, Nr. 11-

281) 

Pakeitimai nereikalingi. - - - - - 

15. 2000 m. gruodžio 

15 d. Vyriausybės 

nutarimas Nr. 1458 

„Dėl konkrečių 

valstybės 

rinkliavos dydžių ir 

šios rinkliavos 

mokėjimo ir 

grąžinimo taisyklių 

patvirtinimo“ (Žin., 

2000, 108-3463) 

Pakeitimai nereikalingi, jei 

rinkliavos dydžiai už elektroninės 

formos licencijos išdavimą, 

patikslinimą, papildymą, dublikatų 

išdavimą nesiskirs nuo taikomų 

rinkliavos dydžių už neelektroninės 

formos licencijų išdavimą, 

patikslinimą, papildymą, dublikatų 

išdavimą. 

- - - - - 

 


