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1. PASLAUGŲ GRUPĖS APIMTIS 
 

Paslaugų dėl leidimų organizuoti renginį grupę sudaro šios paslaugos: 
1. naujo leidimo organizuoti (komercinį) renginį išdavimas; 

2. turimo leidimo galiojimo panaikinimas; 

3. turimo leidimo dublikato išdavimas. 

Leidimai išduodami Lietuvos ir užsienio juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie turi teisę organizuoti 

renginį (yra oficialiai įregistravę veiklą arba turi dokumentą, suteikiantį teisę organizuoti renginį). 

Paslaugos objektas yra komerciniai ir nekomerciniai renginiai, nereglamentuojami Lietuvos Respublikos 

susirinkimų įstatymo. 
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2. PROCESO SCHEMOS IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI 

2.1. Leidimų organizuoti renginį išdavimo procesas 

 
1 pav. Leidimo organizuoti renginį išdavimo proceso schema  
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1 lentelė. Proceso „Leidimų organizuoti renginį 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 organizuoti renginį.  

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

FA yra / nėra konkretaus JA ar FA atstovas.  

Pastaba. Šią informaciją yra svarbu žinoti, kadangi jei prisijungęs ne JA arba ne oficialus atstovas, FA asmuo turi nurodyti paslaugos 

gavėją, už kurį teikia prašymą: 

► Už save; 

► Už kitą FA; 

► Už kitą JA. 

2 -  Prašymo 

pildymas 

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

► Pareiškėjas pasirenka paslaugą ir savivaldybę;   

► Automatiškai arba pareiškėjo yra užpildomi prašymo laukai; 

► Pareiškėjas prašymą patvirtina / pasirašo el. parašu. 

Esant poreikiui, pareiškėjas susikuria e. pristatymo dėžutę. 

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

„bankrutuojantis/ bankrutavęs/ likviduojamas“). 

4 - Pasibaigia 

paslaugos laikas 

1.  Prašymui pateikti pareiškėjas turi nustatytą laiką skaičiuojant nuo pradėto pildyti prašymo paskutinio išsaugojimo. 

5 - Ar vykdyti 

automatinį 

tikrinimą? 

1.  Automatinis tikrinimas vykdomas, jei prašymo formoje pažymėta: 

► Patvirtinimas, kad paslaugos gavėjas turi verslo liudijimą / yra įrašytas į šeimos nario verslo liudijimą; 

► Patvirtinimas, kad paslaugos gavėjas turi individualios veiklos pažymą. 

6 – Automatinis 

tikrinimas 

1.  Šiame sub-procese vyksta automatiniai patikrinimai ir gaunama informacija iš IS / registrų: 

► Ar paslaugos gavėjas turi verslo liudijimą, jo duomenys; 

► Ar paslaugos gavėjas turi individualios veiklos pažymą, jos duomenys. 

Sub-procese nevykdomi rankiniai pareiškėjo žingsniai. 

8 – Sprendimo 

priėmimas 

1.  Šiame sub-procese savivaldybėje priimamas sprendimas dėl leidimo išdavimo. Sub-procese nevykdomi rankiniai pareiškėjo žingsniai.  
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Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 

Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

9 – Koks 

sprendimas 

priimtas? 

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

► Jei „Teigiamas sprendimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį “Pabaigti paslaugą (paslauga įvykdyta - sprendimas teigiamas)“; 

► Jei „Tikslinti/ pateikti papildomus dokumentus/ apmokėti“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Prašymo tikslinimas, Papildomų 

dokumentų teikimas, Apmokėjimas“; 

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

sprendimas neigiamas)“. 

11 – Prašymo 

tikslinimas, 

Papildomų 

dokumentų 

teikimas,  

Apmokėjimas 

1.  Šis sub-procesas inicijuojamas, kai savivaldybė grąžina prašymą patikslinimui / paprašo pateikti sprendimui priimti reikalingus 

dokumentus / apmokėti. Šiame sub-procese: 

► Pareiškėjui nurodomi tikslintini duomenys, reikalingi pateikti papildomi dokumentai ir (arba) pranešama apie reikalingą 

apmokėjimą ir sumą; 

► Pareiškėjas, priklausomai nuo iš savivaldybės specialisto gauto sprendimo: 

► Apmoka reikalaujamą sumą ir (arba)  

► Užpildo tikslinamus duomenis ir / arba prisega dokumentus; 

► Pareiškėjas patvirtina / pasirašo el. parašu patikslintą prašymą. 

12 - Suformuoti ir 

perduoti 

informaciją 

pareiškėjui: 

Paslauga 

įvykdyta / 

Procesas 

nutrauktas 

1.  Šiame procese VAIISIS informuoja pareiškėją apie atmestą prašymą ir tikslią atmetimo priežastį - pasibaigė prašymo pildymui 

nustatytas laikas arba netinkamas JA statusas.  
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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 

2.2 – Pasirinkti 

paslaugą, 

savivaldybę  

1.  Šiame žingsnyje pareiškėjas nurodo informaciją, kuri reikalinga tolesniems sub-proceso žingsniams vykdyti (sąraše nurodyta visa 

galima laukų aibė, žemiau aprašytuose reikalavimuose nurodyta, kurie laukai t.t. atvejais nepateikiami): 

► Konkrečią paslaugą; 

► Savivaldybę; 

► Požymį, ar prašymas teikiamas: 

► Už kitą JA (reikia pateikti JA kodą); 

► Už kitą FA (reikia pateikti FA kodą); 

► Už save. 

2.  Pareiškėjas pasirenka vieną paslaugą iš paslaugų grupės organizuoti renginį sąrašo: 

1. Naujo leidimo organizuoti renginį išdavimas; 

2. Turimo leidimo dublikato išdavimas; 

3. Turimo leidimo galiojimo panaikinimas. 

Galima pasirinkti tik vieną paslaugą iš sąrašo. 

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

4.  Požymio, už ką teikiamas prašymas (kas yra paslaugos gavėjas), laukas pareiškėjui pateikiamas šiuo atveju - jei pareiškėjas prie 

VAIISIS prisijungia kaip FA, bet nėra pasirinkęs, kad yra oficialus t.t. FA / JA asmens atstovas. Kadangi FA gali atstovauti save, 

kitą FA arba kitą JA, jis privalo šį požymį nurodyti. 

Priklausomai nuo pasirinkimo, pareiškėjas taip pat privalo užpildyti: 

► JA asmens – paslaugos gavėjo kodą, jei prašymą teikia už JA; 

► FA – paslaugos gavėjo asmens kodą, jei prašymą teikia už kitą FA. 

Jei pareiškėjas prašymą teikia už save, papildomai kodo nurodyti neprašoma. 

5.  Norėdamas tęsti procesą, pareiškėjas privalo: 

► Pasirinkti vieną paslaugą; 

► Pasirinkti vieną savivaldybę; 

► Nurodyti paslaugos gavėją, jei pareiškėjas yra prisijungęs kaip FA ir nėra nustatyta, kad atstovauja kitą asmenį.  

2.4 – Užklausti 

duomenų JAR 

1.  Jei paslaugos gavėjas yra JA, VAIISIS siunčia užklausą į JAR. Užklausą sudaro JA kodas. 

2.5 – Gauti duomenis 

iš JAR 

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

► JA pavadinimas; 

► Buveinės adresas; 

► Teisinė forma;  

► Teisinis statusas. 

2.6 – Ar JA yra 

bankrutuojantis / 

1.  Jei JA teisinis statusas yra „bankrutuojantis", „bankrutavęs", „likviduojamas", prašymas automatiškai atmetamas. 
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Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 
Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

bankrutavęs / 

likviduojamas?  

2.7 – Užklausti  

duomenų GR 

1.  Jei paslaugos gavėjas yra FA, VAIISIS siunčia užklausą į GR. Užklausą sudaro FA asmens kodas. 

2.8 – Gauti duomenis 

iš GR 

1.  Iš GR pagal išsiųstą užklausą sinchroniškai grąžinami šie FA duomenys: 

► Vardas, pavardė; 

► Gimimo data; 

► Gyvenamosios vietos adresas. 

2.9 – Automatiškai 

užpildyti prašymo 

laukus 

1.  VAIISIS automatiškai užpildo prašymo laukus, kurių informaciją turi prieš užklausą JAR / GR: 

► 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, jei VAIISIS autentifikavęsis pareiškėjas yra JA 

atstovas; 

 arba 

► Paslaugos gavėjo - FA vardą, pavardę, asmens kodą ir pareiškėjo vardą, pavardę, jei VAIISIS autentifikavęsis pareiškėjas 

yra FA atstovas arba atstovauja save. 

2.  Prašymas automatiškai papildomas iš JAR / GR gautais duomenimis. 

2.10 – Pildyti ir 

patvirtinti prašymą 

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

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

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

netipizuota prašymo informacija (pvz., kontekstinė pagalba). 

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

1. Prašymas dėl leidimo organizuoti renginį išdavimo; 

2. Prašymas dėl leidimo organizuoti renginį dublikato išdavimo; 

3. Prašymas dėl leidimo organizuoti renginį galiojimo panaikinimo. 

3.  Prašymo formos pirmąją dalį – renginio organizatoriaus ir pareiškėjo informaciją – sudaro šie laukai (ši dalis yra pateikiama visose 

trijose prašymo formose): 

► Renginio organizatoriaus asmens kodas/ įmonės kodas. Užpildymo būdas: automatinis (laukas užpildomas ankstesniuose 

proceso žingsniuose); 

► Renginio organizatoriaus vardas, pavardė / pavadinimas. Užpildymo būdas: automatinis (laukas užpildomas ankstesniuose 

proceso žingsniuose); 

► Buveinės/ Gyvenamosios vietos adresas. Užpildymo būdas: automatinis (laukas užpildomas ankstesniuose proceso 

žingsniuose); 

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

pavadinimas 
Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

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

► Prašymo pateikimo data (metai, mėnuo, diena). Užpildymo būdas: automatinis; 

► Pareiškėjo vardas. Užpildymo būdas: automatinis; 

► Pareiškėjo pavardė. Užpildymo būdas: automatinis; 

► 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. Prašymo tekstas skiriasi, priklausomai nuo pasirinktos paslaugos; 

► Patvirtinimas apie prisegtą įgaliojimą (kai prašymą pildo ne oficialus
1
 JA / FA atstovas). Užpildymo būdas: rankinis; 

► Dokumentas, suteikiantis teisę vykdyti veiklą (laukas nerodomas, jei paslaugos gavėjas yra JA; leidžiama pasirinkti tik 

vieną reikšmę): 

► Patvirtinimas, kad paslaugos gavėjas turi verslo liudijimą / yra įrašytas į šeimos nario verslo liudijimą
2
; 

► Patvirtinimas, kad paslaugos gavėjas turi individualios veiklos pažymą
3
; 

► Kita (įrašomas ir prisegamas dokumentas). 

4.  Prašymo formos antrąją dalį – informacija apie renginį -  sudaro šie laukai (ši dalis yra pateikiama tik prašymo formoje dėl leidimo 

organizuoti renginį išdavimo): 

► Renginio forma:  

► Atrakcionai; 

► Eitynės; 

► Festivalis; 

► Filmavimas; 

► Koncertas; 

► Minėjimas; 

► Mugė; 

► Paroda; 

► Reklaminė akcija; 

► Socialinė akcija; 

► Spektaklis; 

► Sporto renginys; 

► Šventė (dainų, šokių ir kt.) 

► Kita.   

Užpildymo būdas: rankinis (pasirenkama iš pateikto sąrašo). Galimybė nurodyti kitą renginio formą.  

► Renginio pavadinimas. Užpildymo būdas: rankinis. 

                                                      
1VAIISIS neturi informacijos apie atstovavimą. 
2 Pagal šį požymį yra vykdomas tikrinimas VMI IS. 
3 Pagal šį požymį yra vykdomas tikrinimas VMI IS. 



VŠĮ Versli Lietuva 
Administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų išduodamais leidimais, perkėlimo į elektroninę terpę projektas 

12 psl. iš 47 
SI-RENG-ORGANIZ-01. Leidimo organizuoti renginį tipinio el. administracinių paslaugų teikimo proceso ir funkcinių reikalavimų dokumentas 

 

Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 
Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

► Pasiruošimo renginiui data. Užpildymo būdas: rankinis.  

► Renginio data. Užpildymo būdas: rankinis. 

► Numatomas žiūrovų skaičius. Užpildymo būdas: rankinis. 

► Numatomas dalyvių skaičius. Užpildymo būdas: rankinis. 

► Renginio laikas, val. (nuo – iki). Užpildymo būdas: rankinis.         

► Renginio turinys (pareiškėjas privalo užpildyti kiekvieną iš laukų, yra galimybė prisegti dokumentus):  

► Renginio tikslas; 

► Renginio programa (scenarijus); 

► Kokioms amžiaus grupėms skirtas renginys. 

              Užpildymo būdas: rankinis.       

► Už renginį atsakingų asmenų duomenys (2 asmenys): 

► Pirmo asmens vardas: Užpildymo būdas: rankinis; 

► Pirmo asmens pavardė: Užpildymo būdas: rankinis; 

► Pirmo asmens telefono numeris: Užpildymo būdas: rankinis; 

► Antro asmens vardas: Užpildymo būdas: rankinis; 

► Antro asmens pavardė: Užpildymo būdas: rankinis; 

► Antro asmens telefono numeris: Užpildymo būdas: rankinis. 

► Renginio pobūdis: 

► Komercinis; 

► Nekomercinis. 

Užpildymo būdas: rankinis. Ties šiuo lauku būtina nurodyti kontekstinę informaciją, kad „Komercinis renginys – tai 

reklaminio pobūdžio renginys, reklaminė akcija (kai numatomi veiksmai, kuriais garsu ar vaizdu reklamuojama prekė 

ar gamintojas) arba mokamas renginys (į kurį organizatoriai parduoda bilietus ir/arba teikia mokamas paslaugas).  

Pastabos: 

► Rėmėjo vardo paskelbimas arba eksponavimas renginio metu nelaikomas komercine reklama. 

► Fiziniai asmenys, organizuojantys komercinį renginį, privalo pateikti veiklą pagrindžiančius dokumentus (pvz., 

verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymėjimą). 

5.  Prašymo formos trečiąją dalį – informacija apie renginio vietą – sudaro šie laukai (ši dalis yra pateikiama tik prašymo formoje dėl 

leidimo organizuoti renginį išdavimo): 

► Renginio vieta. Užpildymo būdas: rankinis. 

► Renginio schema, eitynių judėjimo maršrutas. Užpildymo būdas: rankinis.  

► Raštiškas  žemės sklypo savininko sutikimas arba nuomos sutartis, jeigu į organizuojamo renginio teritoriją įeina dalis ne 

savivaldybei priklausančios žemės. Užpildymo būdas: rankinis (prisegamas dokumentas). 

6.  Prašymo ketvirtąją dalį – kontroliniai klausimai -  sudaro klausimai, kuriuos pareiškėjas gali pažymėti (pvz., Taip / Ne), prisegti 

dokumentus arba atsakyti (ši dalis yra pateikiama tik prašymo formoje dėl leidimo organizuoti renginį išdavimo). Užpildymo būdas: 

rankinis. 
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Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 
Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

Kontrolinių klausimų sąrašas (jei pareiškėjas atsako teigiamai, pateikiamas laukas atsakymui pagrįsti, papildyti bei dokumentams 

prisegti (jei reikalinga)):  

► Ar šis renginys organizuojamas ne pirmą kartą?   

► Ar už bilietus patekti į renginį bus renkami pinigai? 

► Ar bus vykdoma prekyba? Jei bus vykdoma prekyba, taip pat nurodoma: 

► Prekybos vietų skaičius. Užpildymo būdas: rankinis; 

► Ar bus vykdoma prekyba alkoholiu? Užpildymo būdas: rankinis; 

► Ar bus vykdoma prekyba maistu? Užpildymo būdas: rankinis. 

► Ar bus užtikrintas renginio teritorijos tvarkymas renginio metu ir po jo? 

► Ar bus užtikrintas renginio saugumas - renginio dalyvių ir žiūrovų saugumas, įrangos, statinių, aplinkos apsauga, pagalba 

policijai palaikant viešąją tvarką ir kt.? 

► Ar bus užtikrinta medicininė pagalba renginio metu? 

► Ar rengiant renginį prireiks įvažiuoti transporto priemonėmis į pėsčiųjų zonas ar jas statyti šiose zonose? 

► Ar renginio metu reikės apriboti eismą? 

► Ar renginio metu  reikės apriboti viešojo transporto eismą? 

► Ar renginys organizuojamas miesto žaliuosiuose plotuose (parkuose, skveruose)? 

► Ar renginyje bus deginami laužai, fakelai, rengiami fejerverkai (panaudojant pirotechnikos priemones) ar kitaip naudojama 

atvira liepsna? 

► Ar bus organizuojamas parodomasis aviacijos renginys ar aviacijos sporto varžybos?  

► Ar renginio metu bus naudojama garso aparatūra?  

7.  Jei pareiškėjo nurodyta renginio data yra likus mažesniam arba didesniam dienų skaičiui negu reikalinga leidimui išduoti, 

pareiškėjas apie tai įspėjamas.  

Dienų skaičiaus apribojimai yra konfigūruojamas parametras, kuris gali būti skirtingas kiekvienai SI. 

8.  Jei pareiškėjas nurodo, kad „vykdys individualią veiklą pagal verslo liudijimą“, jis papildomai privalo nurodyti, ar: 

► Jis yra verslo liudijimo savininkas; 

► Jis yra įrašytas kaip šeimos narys kito asmens verslo liudijime. 

9.  Prašymo dėl leidimo organizuoti renginį dublikato išdavimo formą sudaro šie specifiniai laukai: 

► Renginio pavadinimas. Užpildymo būdas: rankinis; 

► Renginio data. Užpildymo būdas: rankinis; 

► Renginio vieta. Užpildymo būdas: rankinis. 

10.  Prašymo dėl leidimo organizuoti renginį galiojimo panaikinimo formą sudaro šie specifiniai laukai: 

► Leidimo numeris
4
. Užpildymo būdas: rankinis; 

► Renginio pavadinimas. Užpildymo būdas: rankinis; 

                                                      
4
 Šis laukas patogus savivaldybės specialistui nustatant licenciją, kurios galiojimą norima panaikinti. Tačiau pateikti numerio neprivaloma. 
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Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 
Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

► Renginio data. Užpildymo būdas: rankinis; 

► Renginio vieta. Užpildymo būdas: rankinis; 

► Priežastis. Užpildymo būdas: rankinis. 

11.  Pildant prašymą galima prisegti papildomus dokumentus. Užpildymo būdas: rankinis.  

Pastaba. Pareiškėjas gali prisegti papildomus dokumentus pagal anksčiau žinomus SI reikalavimus (ne tik nurodytus sąraše). 

12.  Teikdamas renginio schemą, pareiškėjas turi galimybę ją parengti el. paslaugos apimtyje pateiktomis priemonėmis, t.y.: 

► Pareiškėjas pasirenka schemą, kurią savivaldybės yra parengusios konkrečioms vietoms (pvz., rotušės aikštės schema) arba 

pasirenka standartinę schemą, kurioje nenurodyta konkreti vieta („tuščias lapas“). 

► Ant pasirinktos schemos pareiškėjas pasirenka ir įkelia (pvz., angl. „drag and drop“) standartinius objektus, kuriuos gali 

panaudoti kelis kartus:  

► Scena; 

► Renginio ribos; 

► Įėjimas; 

► Išorinė reklama ar informaciniai stendai; 

► Palapinės; 

► Prekybiniai taškai; 

► Alkoholio vartojimo vietos; 

► Tualetai; 

► Atrakcionai. 

► Pareiškėjas turi galimybę schemoje nurodyti (pvz., nubrėžti) nestandartinius objektus, pvz. aplinkinius pastatus, gatves. 

► Pareiškėjas turi galimybę schemą koreguoti, kol nėra patvirtinęs / pasirašęs el. parašu prašymo, objektus pakartotinai 

panaudoti ir laisva forma įvesti tekstinę informaciją.  

13.  Pateikiant eitynių judėjimo maršrutus pareiškėjas gali prisegti eitynių schemą arba nurodyti, kuriomis gatvėmis bus vykdomos 

eitynės.  

2.14 – :BP.01 

Elektroninis 

pasirašymas 

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

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

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

reikalingas. 

2.15 – Sub – proceso 

pabaiga 

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

2.16 - 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 leidimo. 
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2.4. 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 

6.3 – Užklausti  

duomenų  VMI IS 

 (dėl verslo 

liudijimo) 

1. Jeigu pareiškėjas nurodo, kad vykdo individualią veiklą pagal verslo liudijimą, VAIISIS siunčia užklausą į VMI IS. Užklausą 

sudaro:  

► FA kodas; 

► Požymis, ar paslaugos gavėjas yra verslo liudijimo savininkas, ar yra įrašytas kaip šeimos narys kito asmens verslo 

liudijime. 

6.4 - Gauti duomenis  

iš VMI IS  (dėl 

verslo liudijimo) 

1. Iš VMI IS grąžinami šie duomenys dėl verslo liudijimo: 

► Mokesčių mokėtojo, turinčio VL, vardas, pavardė; 

► VL metai; 

► Data, nuo kada VL nebegalioja; 

► Veiklos rūšis, kuriai išduotas VL (Grupė, Kodas, Pavadinimas); 

► Veiklos vykdymo teritorija; 

► Veiklos vietos adresai; 

► Veiklos vykdymo laikotarpiai; 

► Šeimos nario, turinčio teisę vykdyti veiklą, vardas, pavardė; 

► Laikotarpiai, kada šeimos narys gali vykdyti veiklą. 

6.5 - Užklausti  

duomenų   

VMI IS (dėl 

individualios  

veiklos pažymėjimo) 

1. Jeigu pareiškėjas nurodo, kad vykdo individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą, , VAIISIS siunčia užklausą į VMI IS. 

Užklausą sudaro FA kodas. 

6.6 - Gauti duomenis 

iš VMI IS 

(dėl individualios  

veiklos pažymėjimo) 

1. Iš VMI IS grąžinami šie duomenys dėl individualios veiklos: 

► Mokesčių mokėtojo, turinčio individualios veiklos pažymą, vardas, pavardė; 

► Data, nuo kada vykdo individualią veiklą; 

► Veiklos rūšis (-ys). 

6.9 - Suformuoti ir 

perduoti informaciją 

pareiškėjui: 

Reikalingas 

patikslinimas 

1. Šiame procese per VAIISIS pareiškėjas automatiškai informuojamas dėl rastų neatitikimų automatinių patikrinimų metu ir 

reikalingo informacijos patikslinimo.   

6.10 – Sub-proceso 

pabaiga (Rasti 

neatitikimai) 

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

eigą į žingsnį „Prašymo tikslinimas“. Ši sub-proceso pabaiga pasiekiama, jei rasti neatitikimai: 

► Nenustatyta, kad asmuo turi verslo liudijimą ir / arba 

► Nenustatyta, kad asmuo turi individualios veiklos pažymą. 
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Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 
Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

 Jeigu buvo rasta neatitikimų, pareiškėjui suteikiama galimybė turimus pagrindžiančius dokumentus prisegti prašymo tikslinimo 

sub-procese.   
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2.5. Sprendimo priėmimo sub - procesas 
 

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

Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 
Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

8.5 – Perduoti 

prašymą į SI 

VAIISIS erdvę 

 

8.6 – Perduoti 

prašymą SI DVS 

1. Į SI VAIISIS erdvę / DVS perduodamas paketas, kurį sudaro: 

► Prašymas ir prie jo prisegti papildomi dokumentai; 

► Automatinių tikrinimų su registrais metu gauti duomenys (priklausomai, kurie tikrinimai buvo vykdomi): 

► Verslo liudijimo informacija; 

► Individualios veiklos pažymos informacija. 

► Prašymo tikslinimo informacija (jei pareiškėjui buvo automatiškai nurodyta, kad reikia pateikti dokumentą, suteikiantį teisę 

vykdyti veiklą). 

Kai pareiškėjas gavęs informaciją apie reikalingus atlikti veiksmus, patikslina prašymą, pateikia papildomus dokumentus ir (arba) 

apmoka už leidimą, į SI VAIISIS erdvę / DVS perduodamas paketas, kurį sudaro: 

► Prašymo tikslinimo informacija; 

► Pateikti dokumentai, kurie yra sąlygos leidimui gauti išpildymas; 

► Apmokėjimo informacija. 

8.7 – Suformuoti ir 

perduoti informaciją 

pareiškėjui: 

Nagrinėjama 

1. Šiame procese per VAIISIS pareiškėjas automatiškai informuojamas, kad savivaldybė gavo prašymą ir nagrinėja. 

8.8 – Sprendimas 

institucijos VAIISIS 

erdvėje 

 

8.9 – Gauti 

sprendimą / el. 

leidimą iš SI DVS 

1. Institucijos specialistas pažymi sprendimą institucijos VAIISIS erdvėje / sprendimas gaunamas iš SI DVS: 

► Informuoti apie apmokėjimo sąlygas; 

► Informuoti apie reikalingą patikslinimą (prašymo laukų patikslinimą ir (arba) dokumentų, kaip sąlygos leidimui gauti, 

sąrašas); 

► Informuoti apie teigiamą sprendimą; 

► Informuoti apie neigiamą sprendimą. 

Institucijos specialistas šios paslaugos atveju turi galimybę priimti du sprendimus: „Informuoti apie apmokėjimo sąlygas“ ir 

„Informuoti apie reikalingą patikslinimą“. 

8.13 - Suformuoti ir 

perduoti informaciją 

pareiškėjui : 

Paslauga įvykdyta 

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

paslauga įvykdyta (paslaugos būsena – „Paslauga įvykdyta“).  

8.14 – Suformuoti ir 

perduoti informaciją 

pareiškėjui : 

Paslauga įvykdyta/ 

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) / (tikslinti/ pateikti papildomus 

dokumentus/ apmokėti)). 

Jei pareiškėjas informuojamas dėl papildomo apmokėjimo ir duomenų tikslinimo, jis gauna šiuos du institucijos sprendimus atskirai. 

Pareiškėjui rodomos abi būsenos („Reikalingas patikslinimas“, „Reikalingas apmokėjimas“).  
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Žingsnio Nr. ir 

pavadinimas 
Reikalavimo 

Nr. 
Funkcinis reikalavimas 

Reikalingas 

apmokėjimas 

2.6. 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 

11.3 –Automatiškai 

užpildyti prašymo 

laukus 

1. VAIISIS automatiškai parengia iš savivaldybės sprendimo gautus duomenis: 

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

► Nustatomi savivaldybės specialisto nurodyti laukai, kurie turi būti koreguojami arba automatiškai nustatomi reikalingi 

papildomi dokumentai, jei į šį sub-procesą ateinama iš automatinių tikrinimų sub-proceso; 

► Neredaguojamame lauke rodomas savivaldybės specialisto komentaras (jei pateiktas). 

2. Jei į šį sub-procesą ateinama iš automatinių tikrinimų sub-proceso pareiškėjui pateikiama informacija apie rastus neatitikimus su 

prašyme pateikta informacija ir kaip tikslintini yra pateikiami laukai (priklausomai nuo rastų neatitikimų): 

► Dokumentas, suteikiantis teisę vykdyti veiklą (leidžiama pasirinkti tik vieną reikšmę): 

► Verslo liudijimas / yra įrašytas į šeimos nario verslo liudijimą. Pareiškėjas turi prisegti pagrindžiantį dokumentą; 

► Individualios veiklos pažyma. Pareiškėjas turi prisegti pagrindžiantį dokumentą; 

► Kita (įrašomas ir prisegamas dokumentas). 

11.4 – Patikslinti ir 

patvirtinti duomenis 

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

11.5 – Mokėjimas  Šis sub-procesas inicijuojamas, kai savivaldybės specialistas informuoja pareiškėją apie reikalingą apmokėjimą už 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“). 

11.8 – Suliejimo 

žingsnis 

1. Sub-proceso pabaiga pasiekiama, tik kai yra įvykdomos visos inicijuotos užduotys pareiškėjui. 
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2.7. 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 

11.4.3 - :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. 

11.4.4 - :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). 

11.4.6 - :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 GR  2.7 – Užklausti duomenų GR - 

4.  Gaunama iš GR 2.8 – Gauti duomenis iš GR - 

5.  Perduodama į VMI IS 6.3 - Užklausti dėl verslo liudijimo VMI IS - 

6.  Gaunama iš VMI IS 6.4- Gauti duomenis dėl verslo liudijimo iš VMI IS - 

7.  Perduodama į VMI IS 6.5 - Užklausti  dėl individualios veiklos pažymos  VMI IS - 

8.  Gaunama iš VMI IS 6.6 - Gauti duomenis dėl individualios veiklos pažymos iš VMI IS - 

9.  Perduodama į SI DVS 8.6 - Perduoti prašymą SI DVS - 

10.  Gaunama iš SI DVS 8.9 - Gauti sprendimą  / el. leidimą iš  SI DVS - 
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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 05 17 Šiuo metu Kauno m. savivaldybėje procese numatyta, kad komisijai 

išdavus pažymėjimą organizuoti renginį Kauno viešosiose vietose, 

pareiškėjas, kuris organizuos komercinį renginį, turi kreiptis dėl 

antro leidimo (leidimo komerciniam renginiui). Šis leidimas 

numatytas tam, kad  būtų pagrindas rinkliavai imti.  

Paslaugą perkeliant į el. erdvę peržiūrime, kad pareiškėjui procesas 

būtų kuo patogesnis ir nereikėtų atlikti perteklinių veiksmų, t.y. 

numatoma, kad pareiškėjas apmokėtų, kai būtų priimtas komisijos 

teigiamas sprendimas dėl komercinio renginio, ir papildomų 

dokumentų ar prašymo dėl leidimo komerciniam renginiui nebūtų 

prašoma. 

Patvirtinta Kaunas: sutinka 

Paslaugos gavėjui pateikus visus reikiamus 

dokumentus ir apmokėjus paslaugą, vienu kartu bus 

išduodamas pažymėjimas organizuoti renginį ir 

leidimas organizuoti komercinį renginį. Atskirai teikti 

prašymų nereikės.  

2.  2012 05 21 Komisijos posėdžio metu būna atvejų, kai nustatoma neatitikimas 

tarp pareiškėjo nurodyto ir komisijos nustatyto renginio pobūdžio 

(komercinis / nekomercinis).   

Dėl šios priežasties reikėtų prašymą grąžinti pareiškėjui patikslinti. 

Siūlome reglamentuoti, kad tuo atveju, jei komisijos posėdyje yra 

nustatytas kitas negu prašyme nurodytas renginio pobūdis, 

galiojančiu yra laikomas komisijos sprendimas ir pareiškėjo 

papildomai patikslinti prašymą nebūtų prašoma.  

Pagrindinė priežastis – leidimas organizuoti renginį dažnai yra 

reikalingas skubiai, todėl reikalavimas atlikti smulkius papildomus 

koregavimus, būtų papildoma našta. 

Patvirtinta Kaunas: sutinka 

Alytus: sutinka 

3.  2012 05 16 Jei pareiškėjo nurodyta renginio data yra likus mažesniam arba 

didesniam dienų skaičiui negu reikalinga leidimui išduoti, siūlome 

pareiškėją apie tai įspėti, tačiau leisti pateikti prašymą.  

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 

4.  2012 05 16 Siūlome, kad jei reikalingas suderinimas su kitais savivaldybės 

skyriais / kita institucija, jis būtų vykdomas įtraukiant kito 

savivaldybės skyriaus / kitos institucijos atstovus į renginių 

organizavimo viešosiose vietose komisiją, arba savivaldybės 

specialistui, atsakingam už leidimo organizuoti renginius išdavimą, 

suderinant prašymą su atitinkama šalimi. Pareiškėjui nereikėtų atlikti 

papildomų derinimų su savivaldybės skyriais ar kitomis 

institucijomis. 

Iš dalies patvirtinta Alytus: tokia tvarka jau nustatyta 

Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka. Suderinimai su kitais savivaldybės 

skyriais bus vykdomi tik posėdžio metu arba 

atsakingo specialisto. Suderinimus su kitomis 

institucijomis tam tikrais atvejais teks atlikti pačiam 

pareiškėjui (pvz., jei policijos atstovas posėdžio metu 

neturės galimybės pateikti suderinimo). 
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Nr. 

Siūlymo/ 

sprendimo 

data 

Siūlymo/ sprendimo aprašymas 

(siūlymai pažymėti pilka spalva) 
Patvirtinta/ atmesta Komentaras 

 

Pastaba. Ši praktika yra reglamentuota: 

Kaune: „Renginių organizavimo Kauno viešosiose vietose komisija 

(toliau – komisija), į kurią įtraukiami miesto Savivaldybės 

administracijos specialistai bei Viešosios policijos atstovai“. 

 

Alytuje: „K v i e č i u komisijos darbe dalyvauti Alytaus apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato, Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo 

valdybos deleguotus atstovus“. 

5.  2012 05 18 Siūlome nurodant, ar renginio metu bus prekiaujama alkoholiniais 

gėrimais, nepateikti informacijos apie gėrimų rūšį ir stiprumą, 

kadangi teisės aktai reglamentuoja, kokio stiprumo gėrimais renginio 

metu galima prekiauti. Stipresniems gėrimams leidimas prekiauti 

renginio metu nebus išduodamas, todėl ir prašymo formoje tai 

nurodyti nėra tikslinga.   

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 

6.  2012 05 14 Su leidimu organizuoti renginį yra susijusios šios paslaugos: 

► Turimo leidimo galiojimo panaikinimas. Prašyme bus 

pateikiama ši informacija:  

► Renginio pavadinimas; 

► Renginio data; 

► Renginio vieta. 

► Turimo leidimo dublikato išdavimas. Prašyme bus 

pateikiama ši informacija:  

► Leidimo numeris; 

► Renginio pavadinimas; 

► Renginio data; 

► Renginio vieta; 

► Priežastis.  

Patvirtinta Alytus: sutinka. Pastebėjimas. Reikalinga 

atitinkamais atnaujinti Alytaus m. patvirtintą tvarką. 
 

Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 

7.  2012 05 21 Šiuo metu renginių organizatoriai teikdami prašymus ir papildomus 

dokumentus, komunikuoja su atsakingais specialistais, kurie 

atsižvelgdami į numatomo organizuoti renginio turinį, nurodo, 

kokius dokumentus pareiškėjas turi pateikti iki komisijos posėdžio / 

specialisto sprendimo, kuriuos – kaip leidimo gavimo sąlygas. 

Kuriamoje el. paslaugoje, siūlome pirmame prašymo pateikimo 

etape iš pareiškėjo privalomai reikalauti tik užpildyti prašymo 

formos laukus, bet nereikalauti pateikti pagrindžiančių dokumentų 

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: neaktualu (paslauga nemokama) 

Kaunas: sutinka 
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Nr. 

Siūlymo/ 

sprendimo 

data 

Siūlymo/ sprendimo aprašymas 

(siūlymai pažymėti pilka spalva) 
Patvirtinta/ atmesta Komentaras 

(pvz., dėl renginio saugos,  švaros palaikymo).  

Pagal prašyme aprašytą informaciją posėdžio metu / SI specialisto 

yra nagrinėjama, ar leisti organizuoti renginį. Tik jei sprendimas yra 

teigiamas, atsakingas specialistas informuoja pareiškėją apie: 

► Leidimo gavimo sąlygas, kurios apima ir reikalaujamų 

pateikti dokumentų paketą renginiui organizuoti; 

► Reikiamą apmokėti sumą (sumą apskaičiuoja SI 

specialistas).   

8.  2012 05 22 Šiuo metu renginių organizatorius renginio schemą pristato laisva 

forma (pvz., būna atvejų kai nubraižo ranka).  

Teikiant el. paslaugą pagrindinės su schemos pateikimu susijusios 

rizikos: 

► Renginio organizatorius neturės priemonių el. būdu parengti 

schemą; 

► Jei schema bus braižoma rankomis, renginio organizatorius 

neturės galimybės nuskanuoti; 

► Schemos yra teikiamos ant didelio formato (ne A4) lapų, 

todėl net turėdamas technines priemones, renginio 

organizatorius galės pateikti tik mažo formato schemą, kuri 

yra netinkama komisijos / specialisto įvertinimui. 

Galimos alternatyvos: 

► Renginio organizatorius schemą teikia fiziniu būdu (pvz., 

atsineša į komisijos posėdį); 

► Prisegamas dokumentas su renginio schema. Jei schemos 

kokybė yra netinkama, SI specialistas prašo geresnės 

kokybės schemos, kuri turėtų būti pateikiama el. arba 

fiziniu būdu; 

► Pareiškėjui pateikiamas įrankis, kuriuo galima nubraižyti 

(sudėlioti) renginio schemą. 

Siūlome rinktis trečiąją alternatyvą, kadangi:  

► Schemos pateikimo būdas patogesnis pareiškėjui; 

► SI specialistui bus lengviau suprasti ir įsivaizduoti 

šabloniškai pateiktą schemą; 

► Standartinis  schemos pateikimo formatas. 

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 

9.  2012 05 23 Siūlome prašymo formoje numatyti kontrolinių klausimų dalį.  

Atsakymai į kontrolinius klausimus padės SI specialistui: 

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka 
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Nr. 

Siūlymo/ 

sprendimo 

data 

Siūlymo/ sprendimo aprašymas 

(siūlymai pažymėti pilka spalva) 
Patvirtinta/ atmesta Komentaras 

► Gauti išsamią informaciją apie renginį; 

► Nustatyti, kuriuos atstovus iš kitų savivaldybės skyrių ar 

institucijų įtraukti į posėdį, iš kurių reikalinga gauti 

suderinimus; 

► Sprendimo priėmimo metu suformuoti sąlygas leidimui 

gauti. 

Pareiškėjo nebus reikalaujama papildomų dokumentų, kol nėra 

priimtas teigiamas sprendimas dėl renginio organizavimo (pvz., 

prašyme pareiškėjas aprašys, kaip numato tvarkyti aplinką,  o sutartį 

su atitinkama įmone turės galimybę pateikti, kai savivaldybė priims 

teigiamą sprendimą). 

Kaunas: sutinka 

10.  2012 05 23 Siūlome į prašymo pildymo formą neįtraukti, kokiai visuomenės 

grupei yra skirtas renginys. Pakankama žinoti, kokio amžiaus grupei 

bus skiriamas renginys.  

Patvirtinta Alytus: sutinka. Pastebėjimas. Reikalinga 

atitinkamais atnaujinti Alytaus m. patvirtintą tvarką. 

 

Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 

11.  2012 05 23 

Siūlome į prašymo pildymo formą neįtraukti papildomų asmenų, 

kurie atsakingi už saugą, informacijos. Prašymo formoje, pareiškėjas 

turės nurodyti už renginį atsakingų dviejų asmenų informaciją.  

Patvirtinta Alytus: sutinka. Pastebėjimas. Reikalinga 

atitinkamais atnaujinti Alytaus m. patvirtintą tvarką. 
 

Ignalina: sutinka 

Kaunas: sutinka 

12.  2012 05 25 Siūlome taip struktūrizuoti prašymo dėl leidimo organizuoti renginį 

išdavimo formą (4 dalys): 

► Renginio organizatoriaus ir pareiškėjo informacija; 

► Informacija apie renginį; 

► Informacija apie renginio vietą; 

► Kontroliniai klausimai. 

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka  

Kaunas: sutinka 

13.  2012 05 30 Siūlome prašymo formos antroje dalyje – informacija apie renginį – 

išskirti dvi datas:  

► Pasiruošimo renginiui data; 

► Renginio data. 

Pagrindinė siūlymo priežastis – paruošiamieji darbai prieš renginį 

dažnai vyksta net savaitę anksčiau.  

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka  

Kaunas: sutinka 

14.  2012 05 31 Fiziniai asmenys, prašantys leidimo organizuoti komercinį renginį, 

turėtų pristatyti leidimą vykdyti veiklą patvirtinančius dokumentus 

(pvz., verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymėjimą). Prašant 

Patvirtinta Alytus: sutinka 

Ignalina: sutinka 
Kaunas: sutinka 
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Nr. 

Siūlymo/ 

sprendimo 

data 

Siūlymo/ sprendimo aprašymas 

(siūlymai pažymėti pilka spalva) 
Patvirtinta/ atmesta Komentaras 

leidimo organizuoti nekomercinį renginį, veiklą patvirtinančių 

dokumentų pristatyti neprivalo, pakanka asmens tapatybę 

patvirtinančio dokumento.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PASLAUGĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI IR BŪTINI TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI BEI NAUJŲ 

TEISĖS AKTŲ POREIKIS 
 

Nr

. 
Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA keitime 

dalyvaujanči

os 

institucijos 

TA projekto 

parengimo 

terminas 

TA 

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA 

patvirtinim

o terminas 

TA 

pakeitimo 

įsigaliojim

o 

terminas 

1.  2003 m. gruodžio 18 d. 

Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 

sprendimas Nr. T-544 

“Dėl renginių 

organizavimo Kauno 

Sprendimu patvirtinta renginio organizavimo 

Kauno viešose vietose pažymėjimo ir leidimo 

organizuoti komercinius renginius Kauno viešose 

vietose leidimo forma. Atsižvelgiant į tai, kad 

elektroninės formos pažymėjimas ir leidimas gali 

skirtis nuo fizinės formos pažymėjimo ir leidimo, 

Kauno 

miesto 

savivaldybė 

 

2012 m. 

rugpjūčio 5 d. 

2012 m. 

lapkričio 5 

d. 

2012 m. 

gruodžio 19 

d. 

2013 m. 

sausio 1 d. 
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Nr

. 
Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA keitime 

dalyvaujanči

os 

institucijos 

TA projekto 

parengimo 

terminas 

TA 

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA 

patvirtinim

o terminas 

TA 

pakeitimo 

įsigaliojim

o 

terminas 

viešose vietose tvarkos 

patvirtinimo“ 

turėtų būti patvirtinta elektroninio pažymėjimo ir 

leidimo forma. Tai galėtų būti padaryta atitinkamai 

pakeičiant (papildant) šį sprendimą. 

Papildant šį sprendimą arba priimant naują 

sprendimą taip pat rekomenduotume patvirtinti 

prašymo išduoti renginio organizavimo Kauno 

viešose vietose pažymėjimą formą. Prašymo 

formoje gali būti nurodyta, ar (Kauno miesto 

savivaldybės pasirinkimu) elektroninės formos 

prašymai turi būti pasirašomi pareiškėjo saugiu 

elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo 

formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu 

kvalifikuotu sertifikatu. 

 

2.  2003 m. gruodžio 18 d. 

Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 

sprendimu Nr. T-544 

“Dėl renginių 

organizavimo Kauno 

viešose vietose tvarkos 

patvirtinimo“ 

patvirtinta Renginių 

organizavimo Kauno 

viešose vietose tvarka 

Rekomenduotumėme atlikti tokius Renginių 

organizavimo Kauno viešose vietose tvarkos (toliau 

– šioje aprašo dalyje - Tvarka) pakeitimus: 

(i) Tvarkos 14 punktą papildyti ir išdėstyti jį 

taip: „14. Renginio organizatorius, norintis 

Kauno viešoje vietoje organizuoti renginį, 

komisijos pirmininkui ne anksčiau kaip prieš 3 

mėnesius ir ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki 

renginio raštu arba elektroninėmis 

priemonėmis pateikia prašymą leisti 

organizuoti renginį. Su prašymu pateikiami  

renginio scenarijus ir programa.“; 

(ii) Tvarkos 15 punktą papildyti 15.3 papunkčiu 

ir išdėstyti jį taip: 

Kauno 

miesto 

savivaldybė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 m. 

rugpjūčio 5 d. 

2012 m. 

lapkričio 5 

d. 

2012 m. 

gruodžio 19 

d. 

2013 m. 

sausio 1 d. 
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Nr

. 
Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA keitime 

dalyvaujanči

os 

institucijos 

TA projekto 

parengimo 

terminas 

TA 

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA 

patvirtinim

o terminas 

TA 

pakeitimo 

įsigaliojim

o 

terminas 

(iii) „15.3. kita prašymo formoje numatyta 

informacija“. 

(iv) Tvarkos 17 punktą pakeisti ir išdėstyti jį taip:  

„17. Jei komisija patenkina prašymą Renginio 

organizatorius komisijos sekretoriui raštu 

arba elektroninėmis priemonėmis pateikia 

visus arba kai kuriuos iš šių dokumentų, jei 

juos pateikti nurodo komisija: 

17.1. sutarčių su juridiniais ar fiziniais 

asmenimis dėl renginio teritorijos 

tvarkymo, renginio saugumo užtikrinimo, 

renginio apsaugos, medicinos pagalba 

kopijas. 

17.2. įrenginių išdėstymo schemą (jei bus 

montuojama scena ar kiti įrenginiai), kurią 

atsakingas Savivaldybės specialistas turi 

suderinti su Savivaldybės administracijos 

Urbanistikos ir architektūros skyriumi iki 

komisijos posėdžio arba tokia schema turi 

būti suderinta komisijos posėdžio metu.“ 

(v) Tvarkos 18 punktą pakeisti ir išdėstyti jį taip: 

„18. jei rengiant renginį prireiks įvažiuoti 

transporto priemonėmis į pėsčiųjų zonas ar 

statyti šiose zonose, renginio organizatorius  

prašymą turi suderinti su Savivaldybės 

administracijos Miesto tvarkymo skyriumi po 

komisijos posėdžio“; 

(vi) Tvarkos 19 punktą pakeisti ir išdėstyti jį taip: 

„Jei renginys organizuojamas miesto 
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Nr

. 
Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA keitime 

dalyvaujanči

os 

institucijos 

TA projekto 

parengimo 

terminas 

TA 

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA 

patvirtinim

o terminas 

TA 

pakeitimo 

įsigaliojim

o 

terminas 

žaliuosiuose plotuose (parkuose, skveruose) 

prašymas turi būti suderintas su Savivaldybės 

administracijos Aplinkos apsaugos skyriumi ir 

Miesto tvarkymo skyriumi komisijos posėdžio 

metu arba renginio organizatorius prašymą su 

šiais skyriais suderina po komisijos posėdžio“;  

(vii) Tvarkos 20 punktą pakeisti ir išdėstyti jį taip: 

„20. Prašymas turi būti suderintas su Kauno 

miesto vyriausiuoju policijos komisariatu 

komisijos posėdžio metu arba renginio 

organizatorius prašymą su Kauno miesto 

vyriausiuoju policijos komisariatu turi 

suderinti po komisijos posėdžio.“; 

(viii) Tvarkos 21 punktą pakeisti ir 

išdėstyti jį taip: „Jei renginio organizatorius 

pageidauja, kad renginio metu būtų apribotas 

viešojo transporto eismas, prašymas turi būti 

suderintas su Savivaldybės administracijos 

Transporto ir eismo organizavimo skyriumi 

komisijos posėdžio metu arba renginio 

organizatorius prašymą su šiuo skyriumi turi  

suderinti po komisijos posėdžio“; 

(ix) Tvarkos 22 punktą papildyti ir numatyti 

papildomą paskutinį sakinį: <..> Kai komisijai 

teikiami dokumentai yra ne elektroninės 

formos ir yra teikiami elektroninėmis 

priemonėmis, gali būti pateikiamos tokių 

dokumentų skaitmeninės kopijos.“ Galima 

alternatyva – numatyti, kad dokumentų 

skaitmeninės kopijos turi būti patvirtintos 
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Nr

. 
Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA keitime 

dalyvaujanči

os 

institucijos 

TA projekto 

parengimo 

terminas 

TA 

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA 

patvirtinim

o terminas 

TA 

pakeitimo 

įsigaliojim

o 

terminas 

pareiškėjo kvalifikuotu elektroniniu parašu 

(tačiau tai apsunkintų pažymėjimo/leidimo 

gavimo procesą pareiškėjui); 

(x) Tvarkos 28 punktą pakeisti ir išdėstyti jį taip: 

Jeigu renginio organizatoriaus prašymas 

tenkinamas, kai renginio organizatorius 

pateikia reikalingus dokumentus, jam 

išduodamas renginio organizavimo Kauno 

viešose vietose pažymėjimas (toliau – 

pažymėjimas). Kai komisijai pateikiamas 

prašymas organizuoti nekomercinį renginį, 

tačiau prašymo nagrinėjimo metu paaiškėja, 

jog renginys yra komercinis, išduodamas 

renginio organizavimo Kauno viešose vietose 

pažymėjimas, kuriame be kitos informacijos 

nurodomas komercinis renginio pobūdis.“; 

(xi) Tvarkos 29 punktą papildyti nauju paskutiniu 

sakiniu: „<..> Kai dėl pažymėjimo išdavimo 

renginio organizatorius kreipiasi 

elektroninėmis priemonėmis, jam išduodamas 

elektroninės formos pažymėjimas. 

Elektroninės formos pažymėjimas pasirašomas 

saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia 

parašo formavimo įranga ir patvirtintu 

galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Renginio 

metu renginio organizatorius renginio vietoje 

privalo turėti pažymėjimo originalą arba jo 

kopiją.“; 

(xii) Tvarkos 30 punktą papildyti ir išdėstyti jį 

taip: „30. Jeigu renginio organizatoriaus 
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Nr

. 
Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA keitime 

dalyvaujanči

os 

institucijos 

TA projekto 

parengimo 

terminas 

TA 

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA 

patvirtinim

o terminas 

TA 

pakeitimo 

įsigaliojim

o 

terminas 

prašymas nepatenkinamas, organizatorius, jei 

jis pageidauja, privalo gauti motyvuotą 

raštišką komisijos atsakymą, kuriame 

nurodomos priežastys ir aplinkybės, dėl kurių 

prašymas leisti organizuoti renginį negali būti 

patenkintas. O kai prašymas komisijai buvo 

teiktas elektroninėmis priemonėmis, toks 

motyvuotas atsakymas organizatoriui 

pateikiamas elektroninėmis priemonėmis.“ ; 

(xiii) Tvarkos 34 punktą papildyti nauju paskutiniu 

sakiniu: „34. <..> Jei prašymas leisti 

organizuoti renginį buvo pateiktas 

elektroninėmis priemonėmis,  organizatoriui 

išduodamas elektroninės formos leidimas  

kartu su elektroninės formos pažymėjimu po 

to, kai yra sumokama nustatyta rinkliava (apie 

mokėtinos rinkliavos dydį organizatorius 

informuojamas elektroninėmis priemonėmis); 

(xiv) Tvarkos 35 punktą papildyti, numatant, jog 

jis netaikomas, kai prašymas leisti organizuoti 

renginį buvo pateiktas elektroninėmis 

priemonėmis; 

(xv) Tvarkos 38 punktą papildyti nauju paskutiniu 

sakiniu: „<..> Elektroninės formos leidimas 

pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, 

sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir 

patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu 

sertifikatu.“; 

(xvi)  Tvarką papildyti nauju III¹ skyriumi ir jame 
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Nr

. 
Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA keitime 

dalyvaujanči

os 

institucijos 

TA projekto 

parengimo 

terminas 

TA 

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA 

patvirtinim

o terminas 

TA 

pakeitimo 

įsigaliojim

o 

terminas 

išdėstyti šiuos punktus: 

"(i) 38¹. Renginio organizatorius, praradęs 

renginio organizavimo Kauno viešose vietose 

pažymėjimo ar leidimo originalą, turi teisę 

raštu arba elektroninėmis priemonėmis 

komisijos primininkui pateikti prašymą 

išduoti pažymėjimo ar leidimo dublikatą. 

Prašyme turi būti nurodyta: 

renginio pavadinimas; 

renginio data ir vieta. 

Renginio organizatoriui dėl dublikato 

išdavimo kreipusis elektroninėmis 

priemonėmis, jam išduodamas elektroninės 

formos pažymėjimo ar leidimo dublikatas, o 

leidimo pažymėjimo ar leidimo dublikato 

neišdavus - apie tai renginio organizatorius 

taip pat informuojamas elektroninėmis 

priemonėmis. 

(ii)   38². Renginio organizatorius turi teisę 

raštu arba elektroninėmis priemonėmis 

komisijos pirmininkui pateikti prašymą 

panaikinti išduotą renginio organizavimo 

Kauno viešose vietose pažymėjimą (kai 

pažymėjimas išduotas nekomerciniam 

renginiui organizuoti) arba pažymėjimą ir 

leidimą (kai pažymėjimas ir leidimas buvo 

išduoti komerciniam renginiui organizuoti). 

Prašyme turi būti nurodyta: 

pažymėjimo numeris, kai pažymėjimas buvo 



VŠĮ Versli Lietuva 
Administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų išduodamais leidimais, perkėlimo į elektroninę terpę projektas 

36 psl. iš 47 
SI-RENG-ORGANIZ-01. Leidimo organizuoti renginį tipinio el. administracinių paslaugų teikimo proceso ir funkcinių reikalavimų dokumentas 

 

Nr

. 
Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA keitime 

dalyvaujanči

os 

institucijos 

TA projekto 

parengimo 

terminas 

TA 

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA 

patvirtinim

o terminas 

TA 

pakeitimo 

įsigaliojim

o 

terminas 

išduotas nekomerciniam renginiui organizuoti 

arba pažymėjimo ir leidimo numeriai, kai 

pažymėjimas ir leidimas buvo išduoti 

komerciniam renginiui organizuoti; 

renginio pavadinimas; 

renginio data; 

renginio vieta; 

priežastis, dėl kurios prašoma panaikinti 

pažymėjimą (pažymėjimą ir leidimą). 

Organizatoriui dėl pažymėjimo (kai 

pažymėjimas išduotas nekomerciniam 

renginiui organizuoti) arba pažymėjimo ir 

leidimo (kai pažymėjimas ir leidimas buvo 

išduoti komerciniam renginiui organizuoti) 

panaikinimo kreipusis elektroninėmis 

priemonėmis, apie atitinkamų dokumentų 

panaikinimą arba atsisakymą tai padaryti 

organizatorius taip pat informuojamas 

elektroninėmis priemonėmis ". 

3.  2000 m. gruodžio 27 d. 

Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 

sprendimas Nr. 247 

„Dėl vietinės 

rinkliavos už leidimo 

organizuoti 

komercinius renginius 

Kauno miesto 

Rekomenduotumėme Vietinės rinkliavos už 

leidimo organizuoti komercinius renginius Kauno 

miesto savivaldybei priklausančiuose ar valdytojo 

teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose 

išdavimą nuostatų 25 punktą pakeisti ir išdėstyti jį 

taip: „25. Panaikinus leidimą organizuoti 

komercinius renginius Kauno viešose vietose už 

renginių organizavimo tvarkos pažeidimą arba 

pagal kontroliuojančių institucijų raštiškus 

Kauno 

miesto 

savivaldybė 

 

2012 m. 

rugpjūčio 5 d. 

2012 m. 

lapkričio 5 

d. 

2012 m. 

gruodžio 19 

d. 

2013 m. 

sausio 1 d. 
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Nr

. 
Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA keitime 

dalyvaujanči

os 

institucijos 

TA projekto 

parengimo 

terminas 

TA 

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA 

patvirtinim

o terminas 

TA 

pakeitimo 

įsigaliojim

o 

terminas 

savivaldybei 

priklausančiose ar 

valdytojo teise 

valdomose viešojo 

naudojimo teritorijose 

išdavimą ir šiuo 

sprendimu patvirtinti 

„Vietinės rinkliavos už 

leidimo organizuoti 

komercinius renginius 

Kauno miesto 

savivaldybei 

priklausančiuose arba 

valdytojo teise 

valdomose viešojo 

naudojimo teritorijose 

išdavimą nuostatai“ 

pranešimus arba leidimo turėtojo prašymu, 

sumokėta rinkliava negrąžinama.“ 

 

Kiti pakeitimai nereikalingi, jei rinkliavos dydžiai 

už elektroninėmis priemonėmis išduodamus 

leidimus bus taikomi tokio paties dydžio, kokie yra 

nustatyti už neelektroninės formos leidimų 

išdavimą.  

4.  2011 m. birželio 1 d. 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus įsakymas 

Nr. DV-378 „Dėl 

renginių organizavimo 

Alytaus mieste 

taisyklių ir prašymų 

organizuoti renginius 

nagrinėjimo komisijos 

sudarymo“ ir šiuo 

įsakymu patvirtintos 

„Renginių 

Rekomenduotumėme atlikti tokius renginių 

organizavimo Alytaus mieste taisyklių (toliau – 

Taisyklės) pakeitimus: 

(i) Taisyklių 18 punktą pakeisti ir išdėstyti jį 

taip: „Renginio organizatoriai ne vėliau kaip 

prieš 1 mėnesį ir ne anksčiau kaip 3 mėnesiai 

iki renginio organizavimo dienos raštu arba 

elektroninėmis priemonėmis pateikia Alytaus 

miesto savivaldybės administracijos 

direktoriui prašymą leisti organizuoti renginį 

ir teritorijos savininko raštišką sutikimą dėl 

teritorijos organizuojamam renginiui 

panaudojimo (jei teritorija priklauso 

Alytaus 

miesto 

savivaldybė 

 

2012 m. 

rugsėjo 20 d. 

2012 m. 

lapkričio 5 

d. 

2012 m. 

gruodžio 19 

d. 

2013 m. 

sausio 1 d. 
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Nr

. 
Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA keitime 

dalyvaujanči

os 

institucijos 

TA projekto 

parengimo 

terminas 

TA 

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA 

patvirtinim

o terminas 

TA 

pakeitimo 

įsigaliojim

o 

terminas 

organizavimo Alytaus 

mieste taisyklės“  

savivaldybei, toks sutikimas nereikalingas).“; 

(ii) Taisyklių 19 punktą pakeisti ir išdėstyti jį 

taip: „Prašymas nukreipiamas Kultūros 

skyriui, kuris patikrina prašymą ir teikia 

nagrinėti Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus sudarytai Prašymų 

organizuoti renginius nagrinėjimo komisijai 

(toliau – Komisija); 

(iii) Taisykles papildyti nauju 22¹ punktu ir 

išdėstyti jį taip: „22¹. Komisijai pritarus 

prašymui leisti organizuoti renginį, renginio 

organizatorius raštu arba elektroninėmis 

priemonėmis pateikia visus arba kai kuriuos iš 

šių dokumentų, jei juos pateikti nurodo 

Komisija: 

22¹.1. įstaigos, įmonės, organizacijos 

registravimo pažymėjimo kopiją, o fiziniai 

asmenys - asmens tapatybės dokumento 

kopiją ir verslo liudijimo, individualios 

veiklos pažymėjimo kopiją (šių dokumentų 

kopijų pateikti nereikia, jei dokumentai 

teikiami elektroninėmis priemonėmis) ar kito 

dokumento, suteikiančio teisę organizuoti 

renginį kopiją; 

22¹.2. licencijos vykdyti atitinkamą veiklą 

kopiją, jeigu renginyje bus naudojamos IV 

klasės civilinės pirotechnikos priemonės; 

22¹.3. jei planuojamos sporto šakų varžybos, 

atitinkamos sporto šakos federacijos leidimą 
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Nr

. 
Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA keitime 

dalyvaujanči

os 

institucijos 

TA projekto 

parengimo 

terminas 

TA 

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA 

patvirtinim

o terminas 

TA 

pakeitimo 

įsigaliojim

o 

terminas 

organizuoti numatomas varžybas 

konkrečioje vietoje; 

22¹.4. planuojant parodomuosius aviacijos 

renginius (aviacijos šventes, 

demonstracinius skrydžius, apžvalginius 

žmonių skraidinimus ir pan. akcijas) - 

Civilinės aviacijos administracijos leidimo 

kopiją; 

22¹.5. sutarties su švaros palaikymo ir 

teritorijos sutvarkymo įmonėmis kopijas (jei 

tokios sutartus sudarytos); 

22¹.6. sutarties su saugos tarnybomis dėl 

viešosios tvarkos palaikymo ir renginio 

saugumo užtikrinimo kopijas (jei tokios 

sutartys sudarytos). 

Kai komisijai teikiami dokumentai yra ne 

elektroninės formos ir yra teikiami 

elektroninėmis priemonėmis, gali būti 

pateikiamos tokių dokumentų skaitmeninės 

kopijos.“ Galima alternatyva – numatyti, kad 

dokumentų skaitmeninės kopijos turi būti 

patvirtintos pareiškėjo kvalifikuotu 

elektroniniu parašu (tačiau tai apsunkintų 

leidimo gavimo procesą pareiškėjui; 

(iv) Taisyklių 23 punktą papildyti ir išdėstyti jį 

taip: “Komisijai pritarus leisti organizuoti 

renginį ir organizatoriui pateikus reikalingus 

dokumentus, kaip tai numatyta 22¹ punkte, 

nustatytos formos leidimą organizuoti renginį 
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Nr

. 
Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA keitime 

dalyvaujanči

os 

institucijos 

TA projekto 

parengimo 

terminas 

TA 

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA 

patvirtinim

o terminas 

TA 

pakeitimo 

įsigaliojim

o 

terminas 

pasirašo savivaldybės administracijos 

direktorius ne vėliau kaip 7 kalendorinės 

dienos iki renginio. Organizatoriui dėl leidimo 

išdavimo kreipusis elektroninėmis 

priemonėmis, jam išduodamas elektroninės 

formos leidimas. Elektroninės formos leidimas 

pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, 

sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir 

patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu 

sertifikatu.“; 

(v) Taisykles papildyti nauju 23¹ punktu ir 

išdėstyti jį taip: „23¹ Kai Komisijai 

pateikiamas prašymas organizuoti 

nekomercinį renginį, tačiau prašymo 

nagrinėjimo metu paaiškėja, jog renginys yra 

komercinis, išduodamas leidimas organizuoti 

renginį, kuriame be kitos informacijos 

nurodomas komercinis renginio pobūdis.“; 

(vi) Taisyklių 29 punktą papildyti ir išdėstyti jį 

taip: “29. Jei organizatorius neatitinka ar 

nevykdo šių taisyklių keliamų reikalavimų, 

leidimas organizuoti renginį neišduodamas. 

Apie tai organizatorius informuojamas raštu, o 

jei dėl leidimo išdavimo organizatorius 

kreipėsi elektroninėmis priemonėmis – apie 

leidimo neišdavimą jis informuojamas 

elektroninėmis priemonėmis.“; 

(vii) Taisykles papildyti nauju V¹ skyriumi ir jame 

išdėstyti šiuos punktus: 

"(i) 27¹. Renginio organizatorius, praradęs 
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Nr

. 
Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA keitime 

dalyvaujanči

os 

institucijos 

TA projekto 

parengimo 

terminas 

TA 

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA 

patvirtinim

o terminas 

TA 

pakeitimo 

įsigaliojim

o 

terminas 

leidimo organizuoti renginį originalą, turi 

teisę raštu arba elektroninėmis priemonėmis 

pateikti prašymą išduoti leidimo dublikatą. 

Prašyme turi būti nurodyta: 

renginio pavadinimas; 

renginio data ir vieta. 

Renginio organizatoriui dėl dublikato 

išdavimo kreipusis elektroninėmis 

priemonėmis, jam išduodamas elektroninės 

formos leidimo dublikatas, o leidimo 

dublikato neišdavus - apie tai renginio 

organizatorius taip pat informuojamas 

elektroninėmis priemonėmis; 

(ii)    27². Renginio organizatorius turi teisę 

raštu arba elektroninėmis priemonėmis 

pateikti prašymą panaikinti išduotą leidimą 

organizuoti renginį. Prašyme turi būti 

nurodyta: 

leidimo numeris; 

renginio pavadinimas; 

renginio data; 

renginio vieta; 

priežastis, dėl kurios prašoma panaikinti 

leidimą. 

Organizatoriui dėl leidimo panaikinimo 

kreipusis elektroninėmis priemonėmis, apie 

leidimo panaikinimą arba atsisakymą tai 
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Nr

. 
Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA keitime 

dalyvaujanči

os 

institucijos 

TA projekto 

parengimo 

terminas 

TA 

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA 

patvirtinim

o terminas 

TA 

pakeitimo 

įsigaliojim

o 

terminas 

padaryti organizatorius taip pat 

informuojamas elektroninėmis priemonėmis." 

Papildant Taisykles taip pat rekomenduotumėme 

patvirtinti prašymo organizuoti renginį elektroninę 

formą. Prašymo formoje gali būti nurodyta, ar 

(Alytaus miesto savivaldybės pasirinkimu) 

elektroninės formos prašymai turi būti pasirašomi 

pareiškėjo saugiu elektroniniu parašu, sukurtu 

saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu 

galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. 

5.  2011 m. birželio 29 d. 

Alytaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus įsakymas 

Nr. DV-447 „Dėl 

leidimo organizuoti 

renginį formos 

patvirtinimo“ 

Įsakymu patvirtinta leidimo organizuoti renginį 

forma. Atsižvelgiant į tai, kad elektroninės formos 

leidimas gali skirtis nuo fizinės formos leidimo, 

turėtų būti patvirtinta elektroninio leidimo forma. 

Esant poreikiui galėtų būti patvirtinta ir nauja 

fizinės formos leidimo forma. Tai galėtų būti 

padaryta atitinkamai pakeičiant (papildant) šį 

įsakymą. 

 

Alytaus 

miesto 

savivaldybė 

 

2012 m. 

rugsėjo 20 d. 

2012 m. 

lapkričio 5 

d. 

2012 m. 

gruodžio 19 

d. 

2013 m. 

sausio 1 d. 

6.  2011 m. liepos 14 d. 

Alytaus miesto 

savivaldybės tarybos 

sprendimas Nr. T-189 

„Dėl vietinių rinkliavų 

už leidimo prekiauti, 

teikti paslaugas, 

organizuoti 

komercinius renginius 

viešose vietose 

Pakeitimai nereikalingi, jei rinkliavos dydžiai už 

elektroninėmis priemonėmis išduodamus leidimus 

bus taikomi tokio paties dydžio, kokie yra nustatyti 

už neelektroninės formos leidimų išdavimą. 

- - - - - 
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Nr

. 
Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA keitime 

dalyvaujanči

os 

institucijos 

TA projekto 

parengimo 

terminas 

TA 

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA 

patvirtinim

o terminas 

TA 

pakeitimo 

įsigaliojim

o 

terminas 

išdavimą nuostatų 

tvirtinimo“ ir šiuo 

sprendimu patvirtinti 

„Vietinės rinkliavos už 

leidimo prekiauti, 

teikti paslaugas, 

organizuoti 

komercinius renginius 

viešose vietose 

išdavimą nuostatai“ 

7.  2003 m. lapkričio 14 d. 

Ignalinos rajono 

tarybos sprendimas Nr. 

T-132 „Dėl renginių 

organizavimo 

Ignalinos rajone 

tvarkos“ ir šiuo 

sprendimu patvirtinta 

„Renginių 

organizavimo 

Ignalinos rajone 

tvarka“ 

Rekomenduotumėme atlikti tokius „Renginių 

organizavimo Ignalinos rajone tvarkos“ (toliau 

šioje aprašo dalyje – Tvarka) pakeitimus: 

(i) Tvarkos 11 punktą pakeisti ir išdėstyti jį taip: 

„11. Prašymą gauti leidimą renginio 

organizavimui renginio organizatorius arba jo 

įgaliotas atstovas raštu arba elektroninėmis 

priemonėmis pateikia savivaldybės 

administracijos direktoriui ne vėliau kaip prieš 

10 darbo dienų iki numatomos renginio 

organizavimo dienos;  

(ii) Tvarkos 13 punkto preambulę pakeisti ir 

išdėstyti ją taip: „13. Savivaldybės 

administracijos direktoriui pritarus prašymui 

leisti organizuoti renginį, renginio 

organizatorius arba jo įgaliotas atstovas raštu 

arba elektroninėmis priemonėmis pateikia 

visus arba kai kuriuos iš šių dokumentų, jei 

juos pateikti nurodo savivaldybės 

Ignalinos 

rajono 

savivaldybė 

2012 m. 

rugpjūčio 5 d. 

2012 m. 

lapkričio 5 

d. 

2012 m. 

gruodžio 19 

d. 

2013 m. 

sausio 1 d. 
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Nr

. 
Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA keitime 

dalyvaujanči

os 

institucijos 

TA projekto 

parengimo 

terminas 

TA 

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA 

patvirtinim

o terminas 

TA 

pakeitimo 

įsigaliojim

o 

terminas 

administracijos direktorius:<..>“; 

(iii) Tvarkos 13 punktą taip pat papildyti 

paskutiniu sakiniu: <..>Kai savivaldybės 

administracijos direktoriui teikiami 

dokumentai yra ne elektroninės formos ir yra 

teikiami elektroninėmis priemonėmis, gali būti 

pateikiamos tokių dokumentų skaitmeninės 

kopijos.“ Galima alternatyva – numatyti, kad 

dokumentų skaitmeninės kopijos turi būti 

patvirtintos pareiškėjo kvalifikuotu 

elektroniniu parašu (tačiau tai apsunkintų 

leidimo gavimo procesą pareiškėjui; 

(iv)  Tvarkos 14 punktą pakeisti ir išdėstyti jį taip: 

„14. Nustatytos formos leidimą (formos 

pridedamos) išduoda savivaldybės 

administracijos direktorius per tris dienas po 

to, kai yra pritariama pateiktam prašymui 

leisti organizuoti renginį ir organizatorius ar 

jo įgaliotas atstovas pateikia reikalingus 

dokumentus, kaip tai numatyta 13 punkte. 

Organizatoriui dėl leidimo išdavimo kreipusis 

elektroninėmis priemonėmis, jam išduodamas 

elektroninės formos leidimas. Elektroninės 

formos leidimas pasirašomas saugiu 

elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo 

formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu 

kvalifikuotu sertifikatu. Leidimą organizatoriai 

turi saugoti iki renginio pabaigos (teritorijos 

perdavimo ir priėmimo akto surašymo). Jei 

organizatorius neatitinka ar nevykdo šios 

tvarkos keliamų reikalavimų, leidimas 
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Nr

. 
Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA keitime 

dalyvaujanči

os 

institucijos 

TA projekto 

parengimo 

terminas 

TA 

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA 

patvirtinim

o terminas 

TA 

pakeitimo 

įsigaliojim

o 

terminas 

organizuoti renginį neišduodamas. Apie tai 

organizatorius informuojamas raštu, o jei dėl 

leidimo išdavimo organizatorius kreipėsi 

elektroninėmis priemonėmis – apie leidimo 

neišdavimą jis informuojamas elektroninėmis 

priemonėmis“; 

(v) Tvarką papildyti nauju IV¹ skyriumi ir jame 

išdėstyti šiuos punktus: 

"(i) 15¹. Renginio organizatorius, praradęs 

leidimo organizuoti renginį originalą, turi 

teisę raštu arba elektroninėmis priemonėmis 

pateikti prašymą išduoti leidimo dublikatą. 

Prašyme turi būti nurodyta: 

renginio pavadinimas; 

renginio data ir vieta. 

Renginio organizatoriui dėl dublikato 

išdavimo kreipusis elektroninėmis 

priemonėmis, jam išduodamas elektroninės 

formos leidimo dublikatas, o leidimo 

dublikato neišdavus - apie tai renginio 

organizatorius taip pat informuojamas 

elektroninėmis priemonėmis. 

(ii)    15². Renginio organizatorius turi teisę 

raštu arba elektroninėmis priemonėmis 

pateikti prašymą panaikinti išduotą leidimą 

organizuoti renginį. Prašyme turi būti 

nurodyta: 

leidimo numeris; 
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Nr

. 
Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA keitime 

dalyvaujanči

os 

institucijos 

TA projekto 

parengimo 

terminas 

TA 

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA 

patvirtinim

o terminas 

TA 

pakeitimo 

įsigaliojim

o 

terminas 

renginio pavadinimas; 

renginio data; 

renginio vieta; 

priežastis, dėl kurios prašoma panaikinti 

leidimą. 

Organizatoriui dėl leidimo panaikinimo 

kreipusis elektroninėmis priemonėmis, apie 

leidimo panaikinimą arba atsisakymą tai 

padaryti organizatorius taip pat 

informuojamas elektroninėmis priemonėmis." 

Papildant Tvarką taip pat rekomenduotumėme 

patvirtinti prašymo organizuoti renginį elektroninę 

formą. Prašymo formoje gali būti nurodyta, ar 

(Ignalinos rajono savivaldybės pasirinkimu) 

elektroninės formos prašymai turi būti pasirašomi 

pareiškėjo saugiu elektroniniu parašu, sukurtu 

saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu 

galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. 

Atsižvelgiant į tai, kad elektroninės formos 

leidimas gali skirtis nuo fizinės formos leidimo, 

turėtų būti patvirtinta elektroninio leidimo forma, 

tai galėtų būti padaryta atitinkamai pakeičiant šią 

Tvarką. 

8.  2007 m. gruodžio 21 d. 

Ignalinos rajono 

savivaldybės tarybos 

sprendimas „Dėl 

Ignalinos rajono 

Pakeitimai nereikalingi 

 
- - - - - 
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Nr

. 
Teisės aktas (TA) Reikiami TA pakeitimai 

TA keitime 

dalyvaujanči

os 

institucijos 

TA projekto 

parengimo 

terminas 

TA 

projekto 

suderinimo 

terminas 

TA 

patvirtinim

o terminas 

TA 

pakeitimo 

įsigaliojim

o 

terminas 

tarybos 2003 m. 

lapkričio 13 d. 

sprendimo Nr. T-132 

„Dėl renginių 

organizavimo 

Ignalinos rajone 

tvarkos papildymo“ 

 


