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1. PASLAUGŲ GRUPĖS APIMTIS
Leidimas įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išduodamas Lietuvos ir užsienio juridiniams ir fiziniams
asmenims.
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2. PROCESO SCHEMOS IR FUNKCINIAI REIKALAVIMAI
2.1. Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimo procesas

1 pav. Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimo proceso schema
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1 lentelė. Proceso „Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas“ funkciniai reikalavimai
Žingsnio Nr. ir
pavadinimas

Reikalavimo
Nr.

Funkcinis reikalavimas

1 – Pradėti
paslaugos teikimo
procesą

1.

El. paslaugos procesas inicijuojamas VAIISIS naudotojui pasirinkus paslaugą dėl leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimo.
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 savivaldybę;
► Automatiškai arba pareiškėjo yra užpildomi prašymo laukai;
► Pareiškėjas prašymą patvirtina / pasirašo el. parašu.
Esant poreikiui, pareiškėjas susikuria e. pristatymo dėžutę.

3 - Pasibaigia
paslaugos laikas

1.

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

4 – 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;
► Vietos, kur bus išorinė reklama, savininko duomenys.
Sub-procese nevykdomi rankiniai pareiškėjo žingsniai.

6 – Sprendimo
priėmimas

1.

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

7 – 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 prašymą“, procesas nukreipiamas į žingsnį „Prašymo tikslinimas“;
► Jei „Neigiamas sprendimas“, procesas nukreipiamas į žingsnį proceso pabaiga „Pabaigti paslaugą (paslauga įvykdyta - sprendimas
neigiamas)“.

8 – Prašymo
tikslinimas

1.

Šis sub-procesas inicijuojamas, kai savivaldybė grąžina prašymą patikslinimui. Šiame sub-procese:
► Pareiškėjui nurodomi tikslintini duomenys;
► Pareiškėjas užpildo tikslinamus duomenis ir / arba prisega dokumentus;
► Pareiškėjas pasirašo el. parašu patikslintą prašymą.
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pavadinimas

Reikalavimo
Nr.
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Funkcinis reikalavimas

10 - : BP.06
Institucijos
informavimas dėl
automatinio
prašymo atmetimo

1.

Šiame bendrajame procese:
► VAIISIS automatiškai suformuoja savivaldybei duomenis dėl automatinio prašymo atmetimo. Atmetimo priežastis - pasibaigė prašymo
tikslinimui nustatytas laikas;
► VAIISIS automatiškai perduoda duomenis savivaldybei.
Bendrajame procese nevykdomi rankiniai pareiškėjo žingsniai.

11 - 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 arba prašymo
tikslinimui nustatytas laikas.

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 prašymo 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).
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2 lentelė. Funkciniai sub-proceso „Prašymo pildymas“ funkciniai reikalavimai
Žingsnio Nr. ir
pavadinimas
2.2 – Pasirinkti
savivaldybę

Reikalavimo
Nr.
1.

2.

Funkcinis reikalavimas
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):
► Savivaldybę;
► Požymį, ar prašymas teikiamas:
► Už kitą JA (reikia pateikti JA kodą);
► Už kitą FA (reikia pateikti FA kodą);
► Už save.
Pareiškėjui yra pateikiamas visų savivaldybių, kurios teikia el. paslaugą, sąrašas. Galima pasirinkti tik vieną savivaldybę iš sąrašo.

3.

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 – 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.

4.

Norėdamas tęsti procesą, pareiškėjas privalo:
► Pasirinkti vieną savivaldybę;
► Nurodyti paslaugos gavėją, jei pareiškėjas yra prisijungęs kaip FA ir nėra nustatyta, kad atstovauja kitą asmenį.

2.4 – Suformuoti
užklausą JAR

1.

VAIISIS suformuoja užklausą JAR. Užklausą sudaro JA kodas. Grąžinamų duomenų rinkinys yra aprašytas 2.6 žingsnyje.

2.5 – Užklausti
duomenų JAR

1.

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

2.6 – Gauti duomenis iš
JAR

1.

Iš JAR pagal išsiųstą užklausą sinchroniškai grąžinami JA duomenys:
► JA pavadinimas;
► Buveinės adresas;
► JA statusas;
► JA teisinė forma.

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;
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Žingsnio Nr. ir
pavadinimas

Reikalavimo
Nr.
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Funkcinis reikalavimas
► Gyvenamosios vietos adresas.

2.9 – Automatiškai
užpildyti prašymo
laukus

2.10 – Pildyti ir
patvirtinti prašymą

1

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, pareigas (vadovas arba įgaliotas asmuo) 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.
1.

Prašymas automatiškai papildomas iš JAR / GR gautais duomenimis.

2.

Prašymo formos pirmąją dalį – informacija apie išorinės reklamos skleidėją ir pareiškėją - sudaro šie bendrieji prašymo formos laukai:
► Reklamos skleidėjo1 asmens kodas/ įmonės kodas. Užpildymo būdas: automatinis (laukas užpildomas ankstesniuose proceso
žingsniuose);
► Reklamos skleidėjo vardas, pavardė / pavadinimas. Užpildymo būdas: automatinis (laukas užpildomas ankstesniuose proceso
žingsniuose);
► Buveinės/ Gyvenamosios vietos adresas. Užpildymo būdas: automatinis (laukas užpildomas ankstesniuose proceso žingsniuose);
► Teisinis statusas. Užpildymo būdas: automatinis (laukas užpildomas ankstesniuose proceso žingsniuose);
► JA teisinė forma. Užpildymo būdas: automatinis (laukas užpildomas ankstesniuose proceso žingsniuose);
► Pareiškėjo vardas. Užpildymo būdas: automatinis;
► Pareiškėjo pavardė. Užpildymo būdas: automatinis;
► Kontaktinė informacija - telefonas. Užpildymo būdas: automatinis (VAIISIS turima informacija pareiškėjo profilyje) su galimybe koreguoti;
► Kontaktinė informacija - el. pašto adresas. Užpildymo būdas: automatinis (VAIISIS turima informacija pareiškėjo profilyje) su galimybe
koreguoti;
► Prašymo tekstas. Užpildymo būdas: automatinis.
► Prašymo pateikimo data (metai, mėnuo, diena). Užpildymo būdas: automatinis;
► Patvirtinimas apie prisegtą įgaliojimą (kai prašymą pildo ne oficialus2 JA / FA atstovas). Užpildymo būdas: rankinis (prisegamas
dokumentas);
► Patvirtinimas apie dokumentą, suteikiantį teisę vykdyti veiklą (laukas nerodomas, jei paslaugos gavėjas yra JA; leidžiama pasirinkti tik
vieną reikšmę):

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).

Reklamos skleidėjo sąvoka atitinka kituose aprašuose naudojamą paslaugos teikėjo sąvoką.

2VAIISIS

neturi informacijos apie atstovavimą.
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Žingsnio Nr. ir
pavadinimas

Reikalavimo
Nr.

Funkcinis reikalavimas
►
►

3
4

11 psl. iš 49

Patvirtinimas, kad paslaugos gavėjas turi verslo liudijimą / yra įrašytas į šeimos nario verslo liudijimą 3;
Patvirtinimas, kad paslaugos gavėjas turi individualios veiklos pažymą4.

3.

Prašymo formos antrąją dalį – informacija apie išorinės reklamos įrenginio projektą – sudaro šie laukai:
► Ar reklaminio įrenginio projektas, ant kurio bus įrengiama išorinė reklama yra:
► Naujas. Jei pasirenkama ši reikšmė, yra automatiškai pateikiamas laukas:
► Reklaminio įrenginio projektas (pvz., reklaminio įrenginio vietos schema topografiniame plane, kai reklaminis
įrenginys įrengiamas ant žemės, pastato kadastrinių matavimų planai, kai projektuojama išorinė reklama ant pastato
ir t.t.) . Užpildymo būdas: rankinis (prisegamas vienas arba keli dokumentai). Ties šiuo lauku būtina nurodyti
kontekstinę informaciją, kad „Jei teikiate informaciją apie kelis vienu adresu esančius įrenginius (pvz., 3 iškabas),
šioje dalyje turite prisegti informaciją apie visus įrenginius. Informaciją galite pateikti tiek viename, tiek keliuose
failuose“.
► Patvirtintas. Jei pasirenkama ši reikšmė, yra automatiškai pateikiami laukai (pareiškėjas privalo užpildyti kiekvieną iš laukų):
► Išorinės reklamos įrenginio projekto numeris.
► Išorinės reklamos įrenginio projekto registracijos data.
Užpildymo būdas: rankinis. Suteikiama galimybė pridėti daugiau laukų.
► Informacija apie projektą parengusį asmenį:
► Asmens kodas/ įmonės kodas. Užpildymo būdas: rankinis.
► Vardas, pavardė / pavadinimas. Užpildymo būdas: rankinis.
► Buveinės / Gyvenamosios vietos adresas. Užpildymo būdas: rankinis.

4.

Prašymo formos trečiąją dalį – informacija apie išorinę reklamą - sudaro šie laukai:
► Išorinė reklama, dėl kurios teikiamas prašymas:
► Trumpalaikė išorinė reklama;
► Iškaba;
► Išorinė reklama (kita negu iškaba ir trumpalaikė išorinė reklama).
Užpildymo būdas: rankinis (pasirenkama iš pateikto sąrašo).
► Plokštumų kiekis ant išorinės reklamos įrenginio. Užpildymo būdas: rankinis (pasirenkama skaitinė reikšmė iš sąrašo).
► Jeigu pareiškėjas pasirinko už 1 didesnę reikšmę yra automatiškai pateikiamas laukas:
► Informacija apie plokštumą, ant kurios įrengiama reklama (pvz., nurodomas plokštumos numeris). Užpildymo būdas: rankinis.
Kai prašymas teikiamas Kauno m. savivaldybei ties šiuo lauku turi būti nurodyta kontekstinė informacija: “Įrašykite plokštumos
unikalų numerį“.
► Išorinės reklamos (plokštumos) matmenys:
► Aukštis (metrai);
► Plotis (metrai).
Užpildymo būdas: rankinis. Suteikiama galimybė pridėti daugiau laukų. Išvedama kontekstinė informacija šalia lauko: „Jeigu

Pagal šį požymį yra vykdomas tikrinimas VMI IS.
Pagal šį požymį yra vykdomas tikrinimas VMI IS.
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Funkcinis reikalavimas
reklama bus rodoma ant daugiau nei vienos plokštumos, nurodykite visų plokštumų matmenis“.
► Išorinės reklamos plotas (metrai2). Užpildymo būdas: automatinis (automatiškai apskaičiuojamas reklamos plotas aukštį padauginus iš
pločio; jei nurodyta, kad bus naudojama daugiau negu 1 plokštuma, reklamos plotas yra suma visų plotų).
► Išorinės reklamos skleidimo laikotarpis (nuo - iki). Užpildymo būdas: rankinis.
► Išorinės reklamos vietos adresas. Užpildymo būdas: rankinis.
► Išorinės reklamos vietos nuosavybė:
► Nuosava;
► Savivaldybės nuosavybė;
► Kito FA/ JA nuosavybė.
Užpildymo būdas: rankinis.
► Teisėto naudotojo (naudotojų) raštiškas sutikimas, kai reklamos skleidėjas nėra reklamos vietos objektų savininkas ar teisėtas
naudotojas. Užpildymo būdas: rankinis (prisegamas dokumentas). Šis laukas pateikiamas, jei pareiškėjo nurodyta reklamos vietos
nuosavybė yra „Kito FA / JA nuosavybė“.
► Išorinės reklamos projektas yra (pareiškėjas privalo pasirinkti, ar teikia prašymą dėl naujo, ar dėl patvirtinto išorinės reklamos projekto):
► Naujas išorinės reklamos projektas. Jei pasirenkama ši reikšmė, yra automatiškai pateikiami šie laukai:
► Išorinės reklamos projektas. Užpildymo būdas: rankinis (prisegami dokumentai);
► Išorinės reklamos tekstas. Užpildymo būdas: rankinis;
► Požymis, ar išorinėje reklamoje bus naudojamas prekės ženklas.
► Taip;
► Ne.
Užpildymo būdas: rankinis.
► Jei pareiškėjas nurodė požymį „Taip“, kad išorinėje reklamoje bus naudojamas prekės ženklas, yra automatiškai pateikiamas
laukas:
► Prekių ženklo liudijimo kopija. Užpildymo būdas: rankinis (prisegamas dokumentas).
► Patvirtintas išorinės reklamos projektas. Jei pasirenkama ši reikšmė, yra automatiškai pateikiami laukai (pareiškėjas privalo
užpildyti kiekvieną iš laukų):
► Išorinės reklamos projekto numeris.
► Išorinės reklamos projekto registracijos data.
Užpildymo būdas: rankinis.
► Papildoma informacija apie išorinę reklamą. Užpildymo būdas: rankinis (šalia šio lauko privalo būti išvedama kontekstinė informacija
„Jeigu prašymą teikiate dėl kelių išorinės reklamos vietų, pateikite informaciją apie įrenginį, ant kurio bus talpinama reklama“).

5.

Prašymo ketvirtąją dalį – reklamos skleidėjo patvirtinimai - sudaro patvirtinimai, kuriuos pareiškėjas turi pažymėti. Užpildymo būdas: rankinis
(pareiškėjas privalo pažymėti visus laukus).
Reklamos skleidėjo patvirtinimų sąrašas (jei pareiškėjas nepažymi, neleidžiama pateikti prašymo):
1. Patvirtinu, kad išorinė reklama nebus įrengiama automobilių keliuose ir jų sanitarinės apsaugos zonose, taip pat gatvėse ir prie jų.
2. Patvirtinu, kad reklama ar įrenginys neužstos techninių eismo reguliavimo priemonių, kelio ženklų, nepablogins matomumo, neakins
eismo dalyvių, neatitrauks jų dėmesio, tuo keliant pavojų eismo dalyviams, taip pat nebus naudojama reklama, imituojanti kelio ženklų.
3. Patvirtinu, kad išorinė reklama nebus įrengiama ant skulptūrų ir paminklų.
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4.

6.
7.
8.

9.

Patvirtinu, kad išorinė reklama nebus įrengiama saugomose teritorijose bei nekilnojamosiose kultūros vertybėse ir jų teritorijose
nesuderinus su valstybės įstaiga, atsakinga už kultūros vertybių apsaugą, bei saugomos teritorijos steigėjo įgaliota įstaiga.
Kai prašymas yra teikiamas dėl trumpalaikės išorinės reklamos, turi būti galimybė pridėti kelis reklamos vietos adresus. Dėl kiekvieno adreso
privalo būti pateikta informacija apie nuosavybę (Išorinės reklamos vietos nuosavybė).
Pareiškėjas turi galimybę pakartotinai pridėti antrą prašymo formos dalį, užpildant reikalaujamus šios dalies laukus.
Jei pareiškėjas teikia prašymą dėl daugiau negu vieno išorinės reklamos projekto, jis turi galimybę pakartotinai pridėti trečiąją prašymo formos
dalį. Pridėtoje dalyje pareiškėjui pateikiami laukai nurodyti ”2.10 – Pildyti ir patvirtinti prašymą“ 4 reikalavime.
Pareiškėjas turi turėti galimybę trečiąją prašymo formos dalį pakartotinai pridėti ne mažiau negu 50 kartų.
Jeigu pakartotinai pridedant prašymo formos trečiąją dalį pareiškėjas nurodo tą patį išorinės reklamos vietos adresą kaip ir jau pildytose dalyse ir
kuris yra „Kito FA/ JA nuosavybė“, „Teisėto naudotojo (naudotojų) raštiškas sutikimas, kai reklamos skleidėjas nėra reklamos vietos objektų
savininkas ar teisėtas naudotojas“ prašomas pateikti tik vieną kartą.
Jeigu išorinės reklamos vietos adresas (-ai) sutampa su pareiškėjo pateiktu buveinės / gyvenamosios vietos adresu, tuomet pareiškėjui turi būti
galimybė adresą įvesti tik vieną kartą (pvz., vieną kartą įvedus, kitoje vietoje turi būti galimybė nurodyti, kad adresas tas pats, kaip anksčiau
įvestas).

10.

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

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.
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4.2 – Išskyrimo
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Funkcinis reikalavimas
Automatiniai tikrinimai yra inicijuojami priklausomai nuo paraiškoje pateiktos informacijos:
► Tikrinimai dėl verslo liudijimo VMI IS yra atliekami, kai pareiškėjas nurodo, kad vykdo individualią veiklą pagal verslo liudijimą;
► Tikrinimai dėl individualios veiklos pažymos VMI IS yra atliekami, kai pareiškėjas nurodo, kad vykdo individualią veiklą pagal
individualios veiklos pažymą;
► Visais atvejais siunčiama užklausa į NTR dėl išorinės reklamos vietos savininko.
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.

4.3 – Užklausti
duomenų VMI IS
(dėl verslo liudijimo)

1.

4.4 - 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.

4.5 - 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.

4.6 - Gauti duomenis iš
VMI IS
(dėl individualios
veiklos pažymėjimo)

1.

Iš VMI IS grąžinami šie duomenys dėl individualios veiklos:
► Mokesčių mokėtojo, turinčio individualios veiklos pažymėjimas, vardas, pavardė;
► Data, nuo kada vykdo individualią veiklą;
► Veiklos rūšis (-ys).

4.7 - Užklausti dėl
savininko NTR

1.

VAIISIS automatiškai siunčia NTR užklausą, kurią sudaro išorinės reklamos vietos (-ų) adresas (-ai).

4.8 - Gauti duomenis
apie savininką iš NTR

1.

Iš NTR pagal išsiųstą užklausą sinchroniškai gali būti grąžinamas daugiau nei vienas duomenų rinkinys:
► Nekilnojamojo turto savininko vardas, pavardė / įmonės pavadinimas;
► Nekilnojamojo turto savininko asmens kodas/ įmonės kodas.
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4.11 - 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.

4.12 – 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.
Jeigu buvo rasta neatitikimų, pareiškėjui suteikiama galimybė turimus pagrindžiančius dokumentus prisegti prašymo tikslinimo sub-procese.

4.13 - Sub-proceso
pabaiga

1.

VAIISIS automatiškai pabaigiamas el. paslaugos sub-procesas ir grįžtama į jį inicijavusį procesą. Ši pabaiga pasiekiama, jei nustatyta, kad asmuo
turi verslo liudijimą ir / arba individualios veiklos pažymą ir yra gauti duomenys iš NTR apie nekilnojamojo turto savininką.

Funkcinis reikalavimas
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6.2. - Ar gautas
prašymas / patikslinti
duomenys /
apmokėjimo
duomenys?

1.

Šiame žingsnyje nukreipimas vykdomas priklausomai nuo to, kokia informacija perduodama į šį žingsnį:
1. Prašymas, jo priedai, automatinių tikrinimų informacija (nueinama į 6.3 žingsnį);
2. Prašymo tikslinimo duomenys (nueinama į 6.3 žingsnį);
3. Apmokėjimo duomenys (nueinama į 6.3 žingsnį);
4. Patvirtinimas, kad įrenginio projektui pritarta (nueinama į 6.7 žingsnį);
5. Informacija, kad institucija priima sprendimą negavus informacijos apie apmokėjimą iš VAIISIS (nueinama į 6.7 žingsnį).

6.4 – Perduoti prašymą
į SI VAIISIS erdvę

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;
► Informacija apie išorinės reklamos vietos savininką (-us).
► 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;
► Apmokėjimo informacija.

2.

Pareiškėjo pateiktą prašymą ir kitą informaciją, aprašytą aukščiau esančiame pirmame reikalavime, gali SI DVSe arba per SI VAIISIS erdvę gali
matyti vieno arba kelių SI skyrių specialistai. Prie VAIISIS erdvės arba SI DVS taip pat gali prisijungti keli priskirti SI specialistai, matyti pareiškėjo
pateiktą prašymą su visais dokumentais ir išsiųsti patvirtinimą arba pranešimą pareiškėjui (1 priedas).

6.4 – Perduoti prašymą
į SI VAIISIS erdvę

1.

Šiam žingsniui taikomas bendrasis reikalavimas, susijęs su SI specialistų informavimu: „Jei institucija paslaugai teikti yra priskyrusi kelis
specialistus, yra informuojami visi asmenys.“
Papildomai turi būti galimybė nurodyti, kurio tipo informaciją turės gauti tik konkretus specialistas. Pvz.5:
► Už išorinės reklamos įrenginio vertinimą atsakingas specialistas turėtų gauti prašymo informaciją, automatinių tikrinimų informaciją,
prašymo tikslinimo informaciją;
► Už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą atsakingas specialistas turėtų gauti visą informaciją, kuri perduodama į SI VAIISIS erdvę.

6.5 – Perduoti prašymą
SI DVS

1.

Šiam žingsniui taikomas bendrasis reikalavimas, susijęs su SI specialistų informavimu: „VAIISIS perduoda prašymą ir papildomus dokumentus į
institucijos DVS“. Įgyvendinant technologinius darbus, reikalingus sukonstruotų elektroninių paslaugų teikimui, diegėjas turi įvertinti, ar DVS yra
galimybė priskirti kelis asmenis informacijai paslaugai teikti ir nurodyti, kurio tipo informaciją turės gauti tik konkretus specialistas.
Jei standartinis DVS funkcionalumas tokios galimybės neturės, diegėjas šį reikalavimą turės įgyvendinti atlikdamas technologinius darbus,
reikalingus sukonstruotų elektroninių paslaugų teikimui.

6.5 – Perduoti prašymą
SI DVS

5

Konkretūs nustatymai turi būti suderinti su SI Diegėjo vykdomos analizės ir projektavimo metu.
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6.6 – Suformuoti ir
perduoti informaciją
pareiškėjui:
Nagrinėjama

1.

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

6.8 – Sprendimas
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;
► Informuoti apie pritarimą projektui.

2.

Šiam žingsniui taikomi:
► Bendrieji institucijos veiksmų VAIISIS erdvėje reikalavimai;
► Papildomai institucija turi galimybę pasirinkti veiksmą „Pritarti įrenginio projektui“.

3.

1 priede pateikti papildyti Paslaugos kortelės reikalavimai ir veiksmo kortelių „Pritarti įrenginio projektui“, „Informuoti apie teigiamą sprendimą“
reikalavimai. Papildomi negu nustatyta bendruosiuose funkciniuose reikalavimuose institucijos VAIISIS erdvei reikalavimai yra išskirti mėlyna
spalva.
Pastaba. Pateikti reikalavimai nėra naudotojo sąsaja, o vizualiai perteikti reikalavimai šiai daliai. Institucijos VAIISIS erdvę (struktūrą, pranešimų
(informacijos) turinį, išdėstymą), jos ergonomiką, dizainą parengs diegėjas.

1.

Iš SI DVS gaunami sprendimo duomenys:
► Informuoti apie apmokėjimo sąlygas;
► Informuoti apie reikalingą patikslinimą;
► Informuoti apie teigiamą sprendimą;
► Informuoti apie neigiamą sprendimą;
► Informuoti apie pritarimą projektui.

2.

Šiam žingsniui taikomi:
► Bendrieji institucijos specialisto darbo per DVS reikalavimai;
► Papildomai institucijos specialistas per DVS turi galimybę perduoti informaciją „Pritarti įrenginio projektui“. Šį sprendimą institucijos
specialistas turi galimybę pasirinkti tik kai pareiškėjas kreipiasi dėl naujo reklamos įrenginio projekto (prašymo formoje yra požymis
„naujas“);
► Papildomai institucijos specialistas pasirinkęs sprendimą „Informuoti apie teigiamą sprendimą“, per DVS turi galimybę perduoti vieną ir
daugiau sprendimo dokumentų.

3.

Jei yra pasirenkamas veiksmas „Pritarti įrenginio projektui“, institucijos specialistas Diegėjo suprojektuotoje ir parengtoje struktūrizuotoje formoje
pasirenka veiksmą ir jei reikalinga nurodo papildomas pastabas. Jei paslaugai teikti yra priskirtas daugiau negu vienas savivaldybės specialistas,
šį veiksmą turi galimybę pasirinkti tik priskirti savivaldybės specialistai

6.9 – Gauti sprendimą /
el. leidimą iš SI DVS
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Reikalavimo
Nr.
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Funkcinis reikalavimas

4.

Jei yra pasirenkamas veiksmas „Informuoti apie teigiamą sprendimą“, institucijos specialistas Diegėjo suprojektuotoje ir parengtoje struktūrizuotoje
formoje nurodo teigiamą sprendimą ir prisega el. leidimą (vieną arba daugiau dokumentų).

6.11 - Suformuoti ir
perduoti informaciją
pareiškėjui: Įrenginio
projektui pritarta

1.

Savivaldybės specialistui pasirinkus „Pritarti įrenginio projektui“, VAIISIS automatiškai suformuoja ir perduoda informaciją pareiškėjui. Per VAIISIS
pareiškėjas automatiškai informuojamas, kad įrenginio projektui yra pritarta.

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

1.

VAIISIS automatiškai inicijuoja „BP.05 Perdavimas į E. pristatymo IS“. Jei yra išduotas el. leidimas (arba priimtas neigiamas sprendimas) ir
konkreti savivaldybė pasirinko, kad leidimas privalo būti išduotas teisinę ir įrodomąją galią turinčiu būdu, t.y. registruotu paštu, ji perduodama
pareiškėjui per E. pristatymo IS e. pristatymo dėžutę.

6.13 – Suformuoti ir
perduoti informaciją
pareiškėjui : Paslauga
įvykdyta/ Reikalingas
patikslinimas /
Reikalingas
apmokėjimas

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 / tikslinti).
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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5 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Prašymo tikslinimas" reikalavimai
Žingsnio Nr. ir
pavadinimas
8.3 –Automatiškai
užpildyti prašymo
laukus

Reikalavimo
Nr.

Funkcinis reikalavimas

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.

8.4 – 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.

8.5 – :BP.01
Elektroninis
pasirašymas

1.

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

VŠĮ Versli Lietuva

Administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų išduodamais leidimais, perkėlimo į elektroninę terpę projektas
SI-REKLAMA-01. Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje tipinio el. administracinių paslaugų teikimo proceso ir funkcinių reikalavimų dokumentas

2.6. Mokėjimo sub-procesas

6 pav. Mokėjimo sub-proceso schema

23 psl. iš 49

VŠĮ Versli Lietuva

Administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų išduodamais leidimais, perkėlimo į elektroninę terpę projektas
SI-REKLAMA-01. Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje tipinio el. administracinių paslaugų teikimo proceso ir funkcinių reikalavimų dokumentas

24 psl. iš 49

6 lentelė. Funkciniai sub-proceso "Mokėjimas" reikalavimai
Žingsnio Nr. ir
pavadinimas
14.3.. - Pasirenkamas
apmokėjimo būdas,
nurodoma suma

Reikalavimo
Nr.
1.

Funkcinis reikalavimas
Pareiškėjas pasirenka paslaugos apmokėjimo būdą ir jam pateikiama reikiama apmokėti suma už leidimą.
Galimi šie apmokėjimo būdai:
► Pareiškėjas pats apmoka;
► Pareiškėjas nurodo mokėtoją, kuris apmokės paslaugą. Pareiškėjas nurodo mokėtoją, kuris apmokės paslaugą. Pareiškėjas įveda
mokėtojo el. pašto adresą, į kurį VAIISIS automatiškai nusiųs nuorodą į VAIISIS apmokėjimo komponentę (pagal mokėtojui atsiųstą
nuorodą jis bus nukreipiamas į VAIISIS, mokėtojui autentifikavusis VAIISIS, jis galės per elektroninę bankininkystę atlikti mokėjimą).

2.

Reikalaujamą apmokėti sumą paskaičiavę pateiks SI specialistai (informacija apie apmokėjimo sąlygas).

14.5. - :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.

14.6. – Išsiųsti
apmokėjimą
vykdančiam asmeniui

1.

Pareiškėjui nurodžius, jog paslaugą apmokės kitas mokėtojas, nurodytam asmeniui yra išsiunčiama informacija apie reikalingą apmokėjimą.

14.7. - :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).

14.9. - : BP.07
Institucijos
informavimas apie
apmokėjimą

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

2.5 – Užklausti duomenų JAR

-

2.

Gaunama iš JAR

2.6 – 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

4.3 - Užklausti dėl verslo liudijimo VMI IS

-

6.

Gaunama iš VMI IS

4.4- Gauti duomenis dėl verslo liudijimo iš VMI IS

-

7.

Perduodama į VMI IS

4.5 - Užklausti dėl individualios veiklos pažymos VMI IS

-

8.

Gaunama iš VMI IS

4.6 - Gauti duomenis dėl individualios veiklos pažymos iš VMI IS

-

9.

Perduodama į NTR

4.7 – Užklausti dėl savininko NTR

10.

Gaunama iš NTR

4.8 – Gauti duomenis apie savininką iš NTR

11.

Perduodama į SI DVS

6.6 - Perduoti prašymą SI DVS

-

12.

Gaunama iš SI DVS

6.9 - Gauti sprendimą / el. leidimą iš SI DVS

-
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4. PASIŪLYMAI PASLAUGOS PROCESO PATOBULINIMUI IR PRIIMTI PAGRINDINIAI SPRENDIMAI
Nr.
1
1.

Siūlymo/
sprendimo data
2
2012 10 01

Siūlymo/ sprendimo aprašymas
(siūlymai pažymėti pilka spalva)
3
Šiuo metu Kauno m. savivaldybėje procese numatyta, kad pareiškėjas
prašydamas leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje
institucijai pateikia du prašymus:
► Urbanistikos ir architektūros skyriui teikiamas „Prašymas pritarti
išorinės vaizdinės reklamos įrengimo projektui“;
► Licencijų ir paslaugų skyriui teikiamas „Prašymas dėl leidimo
įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimo“.
„Prašymas dėl leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje
išdavimo“ 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 pildytų vieną prašymo formą. Už leidimo įrengti išorinę reklamą
savivaldybės teritorijoje išdavimą savivaldybėje bus atsakingas vienas
asmuo, kuris koordinuos suderinimą su reikalingais skyriais, t.y. Licencijų
skyriui gavus prašymą toliau visa informacija bus perduodama Urbanistikos
skyriui, kad būtų suderintas išorinės reklamos projektas. Esant poreikiui
abiejų skyrių specialistams bus suteikta galimybė prisijungti prie VAIISIS ir
pareikalauti iš paslaugos gavėjo patikslinti pateiktą informaciją. Urbanistikos
skyriui patvirtinus projektą, bus informuojamas Licencijų skyrius, kuris savo
ruožtu informuos pareiškėją apie priimtą sprendimą, reikalingą patikslinimą
arba pareikalaus apmokėjimo už leidimo išdavimą.
Licencijų ir paslaugų skyriaus atsakingas darbuotojas atliks suderinimus su
kitais savivaldybės skyriais dėl pritarimo išorinės vaizdinės reklamos
įrengimo projektui. Dėl sprendimo, reikalingo apmokėjimo ar informacijos
patikslinimo pareiškėją informuotų savivaldybės specialistas.
Siūlomas naujas sprendimas (2012-10-22).
Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą sudaro šie
pagrindiniai žingsniai (tipizuotas procesas):
► Pareiškėjas užpildo visus privalomus prašymo formos laukus. Taip
pat yra galimybė pateikti papildomus dokumentus - tiek nurodytus
prašymo formoje, tiek papildomus (pvz., jei pareiškėjas prašo
leidimo įrengti išorinę reklamą ne pirmą kartą ir žino kitus
reikalingus pateikti dokumentus iš anksto).
► SI paslaugai teikti gali būti priskyrusi vieną arba kelis specialistus.

Patvirtinta/ atmesta
4
Patvirtinta

Komentaras
5
Alytus: sutinka (skambučio metu 2012-11-05)
Ignalina: sutinka (skambučio metu 2012-11-05)
Kaunas: sutinka (skambučio metu 2012-11-05)
Kauno m. sav. pastaba (2012-10-17):
Kauno atveju pareiškėjui pildyti dviejų prašymų pildyti
nereikia, visa reikiama informacija gaunama iš nurodytų
prašymo laukų. Tiesiog suformuojami du prašymai
skirtingiems skyriams atitinkamos užpildytos informacijos.
„Atsakingas vienas asmuo savivaldybėje“ kaip suprantu čia
kalbama apie administracijos direktorių?
Deja leidimą skleisti reiklamą pasirašo skyriaus vedėjas ir
skirtingai nei alkoholyje, tabake ar naftoje. Kauno atveju yra
būtini suformuoti 2 prašymai, kadangi ir jų tikslai skirtingi:
 „prašymas pritarti išorinės vaizdinės reklamos
įrengimo projektui“ – tikslas leisti įrengti įrenginį,
nepriklausomai kreipsis jis dėl leidimo skleisti
reklamą ar ne, kuomet jo projektui pritarta jis gali
jį įrengti, t.y. pritarimas tarsi leidimas įrengti
 „prašymas dėl leidimo įrengti išorinę reklamą
savivaldybės teritorijoje išdavimo“ – tikslas gauti
leidimą skleisti reklamą (vaizdą) ant suderinto
legalaus įrenginio
Mes nesutinkame su vienu prašymu, diegėjui
programuojant reiktų numatyti 2 prašymų formavimo
funkcionalumą
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Siūlymo/ sprendimo aprašymas
(siūlymai pažymėti pilka spalva)
Pareiškėjo pateiktą prašymą gauna VISI specialistai.
► SI specialistas (-ai) įvertina pateiktos prašymo formoje
informacijos pilnumą ir tikslumą (pvz., už įrenginio projekto
vertinimą atsakingas specialistas vertina dalį „Informacija apie
išorinės reklamos įrenginio projektą“, už leidimo išdavimą
atsakingas specialistas vertina dalį „Informacija apie išorinę
reklamą“). Esant poreikiui, SI specialistas paprašo pareiškėjo
patikslinti prašymą.
► Jei reklaminio įrenginio projektas, ant kurio bus įrengiama išorinė
reklama, yra naujas, nustatytas SI specialistas turi galimybę
nusiųsti pareiškėjui tarpinę informaciją apie pritarimą įrenginio
projektui.
► Jei leidimui išduoti yra reikalingi suderinimai su kitais savivaldybės
skyriais, visus suderinimus atlieka savivaldybės specialistas.
► Jei reikalinga, pareiškėjas atlieka visus specialisto skirtus
įpareigojimus (prisega papildomus dokumentus, apmoka).
► SI specialistas informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą
(teigiamą arba neigiamą). Teigiamo sprendimo atveju SI
specialistas turi galimybę prisegti vieną arba daugiau leidimo
dokumentų.
Siūlome, kad jei reikalingas suderinimas su kitais savivaldybės skyriais, jis
būtų vykdomas
savivaldybės specialisto, atsakingo už leidimo išdavimą, iniciatyva.
Pareiškėjui nereikėtų atlikti papildomų derinimų su savivaldybės skyriais.
Esant poreikiui savivaldybės specialistas gali pareikalauti patikslinti prašymą
ir atlikti suderinimą su kita institucija (šį derinimą atliktų pats pareiškėjas).

Šiuo metu reklamos skleidėjai teikdami prašymus teikia pilną reikalaujamų
dokumentų paketą ir jeigu žino, atlieka suderinimus su kitais skyriais ir/ ar
institucijomis.
Kuriamoje el. paslaugoje, siūlome pirmame prašymo pateikimo etape iš
pareiškėjo privalomai reikalauti tik užpildyti prašymo formos laukus ir
reikalauti pateikti išorinės reklamos vietos teisėto savininko sutikimą. O dėl
netipinių suderinimų (pvz., jei skelbimai apie renginius kabinami ant stulpų,
lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, būtinas šiuos objektus
eksploatuojančių organizacijų raštiškas sutikimas) ar reikalingų pateikti

Patvirtinta/ atmesta

Patvirtinta

Patvirtinta
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Komentaras

Alytus: tokia tvarka jau nustatyta
Ignalina: sutinka (el. paštu 2012-10-16)
Kaunas: sutinka. Suderinimai su kitais savivaldybės skyriais
bus vykdomi atsakingo specialisto iniciatyva. Suderinimus
su kitomis institucijomis atliks pats pareiškėjas (pvz.,
pateikiamas kelių policijos pritarimas, jeigu atskiras
reklaminis įrenginys stovės arčiau kaip trisdešimt metrų nuo
gatvės).
Alytus: sutinka (susitikimo metu 2012-09-21)
Ignalina: sutinka (el. paštu 2012-10-16)
Kaunas: sutinka (telefonu 2012-10-18)

VŠĮ Versli Lietuva

Nr.

Siūlymo/
sprendimo data

4.

2012 10 01

5.

2012 10 01

6.

7.

6

2012 10 01

Administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų išduodamais leidimais, perkėlimo į elektroninę terpę projektas
SI-REKLAMA-01. Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje tipinio el. administracinių paslaugų teikimo proceso ir funkcinių reikalavimų dokumentas

Siūlymo/ sprendimo aprašymas
(siūlymai pažymėti pilka spalva)
dokumentų pareiškėją papildomai informuotų SI specialistas.
Tuo atveju, jei pareiškėjas prašymą teikia ne pirmą kartą ir žino, kokį pilną
dokumentų paketą reikia pateikti, jis turės galimybę prisegti ir daugiau
dokumentų.
Siūlome prašymo formoje numatyti reklamos skleidėjo patvirtinimų dalį.
Pareiškėjas privalės patvirtinti, kad laikysis Taisyklėse6 nustatytų apribojimų.
Tokiu būdu:
► Reklamos skleidėjas yra informuojamas apie galiojančius
apribojimus;
► Vykdoma kontrolė, kad pareiškėjas nepateiks prašymo, dėl kurio
tikrai negautų leidimo.
Siūlome taip struktūrizuoti prašymo dėl leidimo įrengti išorinę reklamą
savivaldybės teritorijoje išdavimo formą (4 dalys):
1. Reklamos skleidėjo ir pareiškėjo informacija;
2. Informacija apie išorinės reklamos įrenginio projektą;
3. Informacija apie išorinę reklamą;
4. Reklamos skleidėjo patvirtinimai.
Pasiūlymas dėl kiekvienos dalies konkrečių laukų yra pateiktas 2.2 skyriuje.
Siūlome prašymo formos trečiojoje dalyje - informacija apie išorinę reklamą
– pareiškėjui suteikti galimybę nurodyti kelis reklamos vietos adresus.
Pagrindinė siūlymo priežastis – labai dažnai trumpalaikė reklama bus
pateikiama keliose vietose, pavyzdžiui dėl organizuojamo renginio reklamos.
Pareiškėjui nereikėtų teikti atskirų prašymų kiekvienai vietai, o visus adresus
pateiktų vienu prašymu. Priklausomai nuo konkrečios savivaldybės,
savivaldybės specialistas galėtų išduoti vieną leidimą dėl visų vietų arba
atskirus leidimus kiekvienai išorinės reklamos vietai.
Siūlome prašymo formos antroje dalyje – informacija apie išorinę reklamą –
pateikti šiuos pasirinkimus dėl išorinės reklamos vietos nuosavybės:
► Nuosava;
► Savivaldybės nuosavybė;
► Kito FA/ JA nuosavybė;
Pagrindinė siūlymo priežastis – jeigu vieta nėra nuosava, iškart privaloma

Patvirtinta/ atmesta

28 psl. iš 49

Komentaras

Patvirtinta

Alytus: sutinka (susitikimo metu 2012-09-21)
Ignalina: sutinka (skambučio metu 2012-10-01)
Kaunas: sutinka (skambučio metu 2012-10-01)

Patvirtinta

Alytus: sutinka (skambučio metu 2012-11-05)
Ignalina: sutinka (skambučio metu 2012-11-05)
Kaunas: sutinka (el. paštu 2012-11-02)

Patvirtinta

Alytus: sutinka (susitikimo metu 2012-09-21)
Ignalina: sutinka (el. paštu 2012-10-16)
Kaunas: sutinka (telefonu 2012-10-18)

Patvirtinta

Alytus: sutinka (el. paštu 2012-10-16)
Ignalina: sutinka (el. paštu 2012-10-16)
Kaunas: sutinka (el. paštu 2012-10-16)

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. 405 „Dėl išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“.

VŠĮ Versli Lietuva

Nr.

Siūlymo/
sprendimo data

8.

2012 10 01

9.

2012 10 01

10.

2012 10 09

11.

2012 10 01

12.

2012-10-09

13.

2012 10 01

Administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų išduodamais leidimais, perkėlimo į elektroninę terpę projektas
SI-REKLAMA-01. Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje tipinio el. administracinių paslaugų teikimo proceso ir funkcinių reikalavimų dokumentas

Siūlymo/ sprendimo aprašymas
(siūlymai pažymėti pilka spalva)
pateikti teisėto naudotojo (naudotojų) raštišką sutikimą išvengiant
pakartotino informacijos tikslinimo.
Siūlome prašymo formos trečioje dalyje – informacija apie išorinės reklamos
įrenginio projektą – reikalauti pateikti informaciją apie plokštumų kiekį ant
įrenginio. Jeigu įrenginys turi daugiau nei vieną plokštumą, tuomet
pareiškėjas privalo pateikti informaciją, kurioje plokštumoje bus pateikiama
reklama ir nurodyti kiekvienos plokštumos matmenis.
Pagrindinė siūlymo priežastis – pagalba kontroliuojančioms institucijoms
(pvz., Urbanistikos ir architektūros skyriui, Valstybinės kalbos kontrolės
tarnybai ir t.t. ) vertinant reklamos turinį, išdėstymą ir atitikmenį nustatytiems
reikalavimams. Taip pat šis faktas yra svarbus SI specialistui paskaičiuojant
nustatytą rinkliavą už leidimą įrengti išorinę reklamą.
Siūlome po automatinių patikrinimų proceso radus neatitikimų
reikalavimams iš VMI IS (nerasta informacija apie turimą verslo liudijimą ar
individualios veiklos pažymą) prašymo neatmesti, o suteikti galimybę
prašymo pildymo procese prisegti pagrindžiančius dokumentus, jei
pareiškėjas tokius turi.
Siūlome dėl išorinės reklamos vietos nuosavybės kreiptis į NTR visais
atvejais, o pagal pateiktą vietos adresą siūlome grąžinti šiuos duomenis
savivaldybės specialistui patikrinti:
► Nekilnojamojo turto savininko vardas, pavardė / įmonės
pavadinimas;
► Nekilnojamojo turto savininko asmens kodas/ įmonės kodas.
Pildant prašymą siūlome pateikti informaciją apie JA statusą, jeigu gauta
informacija, kad yra JA likviduojamas ar reorganizuojamas, prašymas nėra
atmetamas, informacija perduodama tolimesniam nagrinėjimui SI
specialistui.
Siūlome reikalauti prašymo formoje pateikti informaciją apie JA teisinę
formą, kad SI specialistas turėtų pilną informaciją apie reklamos skleidėją.
Šiuo metu paslaugos gavėjas pats turi paskaičiuoti rinkliavos dydį už
įrengiamą išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje, tačiau dažnai yra
tikslinama informacija dėl apmokėjimo sumos. SI specialistai papildomai
(Alytaus m. ir Kauno m.) patikrina mokamos sumos dydį pagal pateiktą
reklamos plotą. Siūlome reikalauti apmokėti paslaugą po sprendimo
priėmimo, sumą pateikus SI specialistui, taip išvengiant pakartotino
mokėjimo tikslinimo.

Patvirtinta/ atmesta

29 psl. iš 49

Komentaras

Patvirtinta

Alytus: sutinka (el. paštu 2012-10-16)
Ignalina: sutinka (el. paštu 2012-10-16)
Kaunas: sutinka (el. paštu 2012-10-16)

Patvirtinta

Alytus: sutinka (el. paštu 2012-10-16)
Ignalina: sutinka (el. paštu 2012-10-16)
Kaunas: sutinka (el. paštu 2012-10-16)

Patvirtinta

Alytus: sutinka (skambučio metu 2012-10-09)
Ignalina: sutinka (skambučio metu 2012-10-09)
Kaunas: sutinka ( skambučio metu 2012-10-09)

Patvirtinta

Alytus: sutinka (susitikimo metu 2012-09-21)
Ignalina: sutinka (el. paštu 2012-10-16)
Kaunas: sutinka (skambučio metu 2012-10-01)

Patvirtinta

Alytus: sutinka (el. paštu 2012-10-16)
Kaunas: sutinka (el. paštu 2012-10-16)
Alytus: sutinka (susitikimo metu 2012-09-21)
Ignalina: sutinka (skambučio metu 2012-10-01)
Kaunas: sutinka (skambučio metu 2012-10-01)

Patvirtinta

VŠĮ Versli Lietuva

Administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų išduodamais leidimais, perkėlimo į elektroninę terpę projektas
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14.

Siūlymo/
sprendimo data
2012-10-10

Siūlymo/ sprendimo aprašymas
(siūlymai pažymėti pilka spalva)
Prašymo tikslinimui bus nustatytas skirtas laikas, per kurį nepatikslinus
prašymo, jis bus atmetamas. Apie pasibaigusį prašymui patikslinti laiką bus
informuojamas pareiškėjas ir SI specialistas.

15.

2012-10-22

Praktikoje pasitaiko atvejų, kad vienu adresu ir vieno išorinės reklamos
projekto apimtyje yra kabinamos kelios iškabos, įrengiami keli reklamos
įrenginiai arba galioja skirtingi reklamos galiojimo laikotarpiai skirtingoms
iškaboms. Kai kurie pareiškėjai vienu prašymu prašo suderinti kelis išorinės
reklamos projektus,

Nr.

Siūlome: jei pareiškėjas teikia prašymą dėl daugiau negu vieno išorinės
reklamos projekto, jis turi galimybę pakartotinai pridėti trečiąją prašymo
formos dalį. Pridėtoje dalyje pareiškėjui pateikiami laukai nurodyti ”2.10 –
Pildyti ir patvirtinti prašymą“ 4 reikalavime.
Pareiškėjas turi turėti galimybę trečiąją prašymo formos dalį pakartotinai
pridėti ne mažiau negu 50 kartų.
Jeigu pakartotinai pridedant prašymo formos trečiąją dalį pareiškėjas nurodo
tą patį išorinės reklamos vietos adresą kaip ir jau pildytose dalyse ir kuris yra
„Kito FA/ JA nuosavybė“, „Teisėto naudotojo (naudotojų) raštiškas
sutikimas, kai reklamos skleidėjas nėra reklamos vietos objektų savininkas
ar teisėtas naudotojas“ prašomas pateikti tik vieną kartą.
Tokiu būdu pareiškėjui bus palengvinamas paslaugos užsakymo procesas –
vienu prašymu bus galimybė gauti leidimą(-us) dėl kelių išorinių reklamų, jei
jos numatomos įrengti tuo pačiu adresu.

Patvirtinta/ atmesta

30 psl. iš 49

Komentaras

Patvirtinta

Alytus: sutinka (skambučio metu 2012-10-10)
Ignalina: sutinka (skambučio metu 2012-10-10)
Kaunas: sutinka (skambučio metu 2012-10-10)

Patvirtinta

Alytus: sutinka (skambučio metu 2012-11-05)
Ignalina: sutinka (skambučio metu 2012-11-05)
Kaunas: sutinka (skambučio metu 2012-11-05)

VŠĮ Versli Lietuva
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31 psl. iš 49

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

Nr.

1.

2.

Teisės aktas (TA)

Reikiami TA pakeitimai

Lietuvos Respublikos
reklamos įstatymas
(Žin., 2000, Nr. 641937)
2000 m. gruodžio 1 d.
Lietuvos Respublikos
ūkio ministro
įsakymas Nr. 405
„Dėl išorinės
reklamos įrengimo
tipinių taisyklių
patvirtinimo“ ir juo
patvirtintos Išorinės
reklamos įrengimo
tipinės taisyklės (Žin.,
2000, Nr. 104-3305)

Pakeitimai nereikalingi.

Rekomenduotumėme atlikti tokius Išorinės
reklamos įrengimo tipinių taisyklių (toliau –
Taisyklės) pakeitimus:
(i)

Taisyklių 7.4. punktą papildyti nauju
paskutiniu sakiniu „7.4. <...> Kai pagal
teisės aktų reikalavimus toks sutikimas turi
būti išduodamas atitinkamos savivaldybės
institucijos, o reklaminės veiklos subjektas
elektroninėmis priemonėmis kreipiasi dėl
elektroninės formos leidimo išdavimo, –
atskiras raštiškas atitinkamos savivaldybės
institucijos sutikimas nėra reikalingas
(suderinimą su atitinkama savivaldybės
institucija atlieka atsakingas pareigūnas
savivaldybės administracijoje).“;

(ii)

Taisykles papildyti nauju 13¹ punktu ir jį
išdėstyti taip: ”13¹. Kai dokumentai,
teikiami su paraiška, yra ne elektroninės
formos ir yra teikiami elektroninėmis
priemonėmis, gali būti pateikiamos tokių

TA
TA
TA
TA keitime
TA
projekto
projekto
pakeitimo
dalyvaujančios
patvirtinimo
parengimo suderinimo
įsigaliojimo
institucijos
terminas
terminas
terminas
terminas

-

 Ūkio
ministerija

-

-

-

-

2012 m.
gruodžio
15 d.

2013 m.
sausio 15 d.

2013 m.
sausio 30 d.

2013 m.
sausio 31 d.

VŠĮ Versli Lietuva
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Teisės aktas (TA)

Reikiami TA pakeitimai

32 psl. iš 49

TA
TA
TA
TA keitime
TA
projekto
projekto
pakeitimo
dalyvaujančios
patvirtinimo
parengimo suderinimo
įsigaliojimo
institucijos
terminas
terminas
terminas
terminas

dokumentų skaitmeninės kopijos.“;
(iii)

3.

2005 m. balandžio 13
d. Lietuvos
Respublikos kultūros
ministro įsakymas Nr.
ĮV-138 ir juo
patvirtintos Reklamos
kultūros paveldo
objektuose, jų
teritorijose ir

Taisyklių 14 punktą papildyti ir išdėstyti
taip: „14. Leidime įrengti išorinę reklamą
nurodomas leidimo turėtojo pavadinimas,
teisinė forma, kodas, išorinės reklamos
įrengimo vieta, leidimo galiojimo terminas
ir kita savivaldybės institucijų nustatyta
informacija. Leidimai gali būti elektroninės
ir neelektroninės formos. Elektroninės
formos leidimai yra išduodami
elektroninėmis priemonėmis. Kai išduodant
elektroninės formos leidimą pagal
nustatytus reikalavimus atitinkama
savivaldybės institucija turi pateikti
reklaminės veiklos subjektui dokumentus ar
informaciją raštu, tokie dokumentai ar
informacija gali būti pateikiami
elektroninėmis priemonėmis. Elektroninės
formos leidimas pasirašomas saugiu
elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo
formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu
kvalifikuotu sertifikatu.“.

Rekomenduotume atlikti tokius Reklamos
kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir
apsaugos zonose įrengimo taisyklių (toliau –
Taisyklės) pakeitimus:
i)

Taisyklių 10 punktą papildyti šiuo nauju
paskutiniu sakiniu: „10. <...> Kai reklamos
davėjas elektroninėmis priemonėmis
kreipiasi į savivaldybę dėl elektroninės
formos leidimo reklamai įrengti išdavimo,

 Kultūros
ministerija

2012 m.
gruodžio
15 d.

2013 m.
sausio 15 d.

2013 m.
sausio 30 d.

2013 m.
sausio 31 d.

VŠĮ Versli Lietuva
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Teisės aktas (TA)

Reikiami TA pakeitimai

ii)

2008 m. vasario 7 d.
Kauno miesto
savivaldybės tarybos
sprendimas Nr. T-44
„Dėl leidimų įrengti
išorinę reklamą
savivaldybės
teritorijoje išdavimo
tvarkos aprašo
patvirtinimo“ ir šiuo
sprendimu patvirtintas
„Leidimų įrengti
išorinę reklamą
savivaldybės
teritorijoje išdavimo
tvarkos aprašas“

TA
TA
TA
TA keitime
TA
projekto
projekto
pakeitimo
dalyvaujančios
patvirtinimo
parengimo suderinimo
įsigaliojimo
institucijos
terminas
terminas
terminas
terminas

tuo pat metu (bendru prašymu)
savivaldybės paveldosaugos padaliniui gali
būti pateikta reklamos įrengimo projekto
skaitmeninė kopija, išskyrus atvejus, kai
reklamai įrengti yra reikalingas statybos
leidimas.“;

apsaugos zonose
įrengimo taisyklės
(Žin., 2005, Nr. 501674)

4.

33 psl. iš 49

Taisyklių 13 punktą pakeisti ir išdėstyti
taip: „13. Leidimui gauti reklamos davėjas
savivaldybei pateikia reklamos įrengimo
projektą <...>.“.

Rekomenduotumėme atlikti tokius Leidimų
įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje
išdavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas)
pakeitimus:
(i)

Aprašo 5 punkto sąvoką „Projekto
tvirtinimas“ pakeisti ir išdėstyti taip:
„Projekto tvirtinimas – a) pritarimas
parengto projekto sprendiniams,
įforminamas statybos leidimu (jeigu jis
privalomas); b) pritarimas Kauno miesto
išorinės vaizdinės reklamos įrengimo
taisyklėse (toliau – Taisyklės), patvirtintose
Savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 6
d. sprendimu Nr. T-650, nurodytų
institucijų ar savivaldybės administracijos
asmenų antspaudu ir parašu, o kai projekto
sprendiniams pritariama elektroniniu būdu
- Taisyklėse nurodytų institucijų ar
savivaldybės administracijos asmenų
saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia
parašo formavimo įranga ir patvirtintu

 Kauno
miesto
savivaldybė

2013 m.
sausio 30
d.

2013 m.
vasario 28
d.

2013 m.
kovo 15 d.

2013 m.
kovo 30 d.

VŠĮ Versli Lietuva

Nr.

Administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų išduodamais leidimais, perkėlimo į elektroninę terpę projektas
SI-REKLAMA-01. Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje tipinio el. administracinių paslaugų teikimo proceso ir funkcinių reikalavimų dokumentas

Teisės aktas (TA)

Reikiami TA pakeitimai
galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.“;
(ii)

Aprašo 7.2 papunktį pakeisti ir išdėstyti
taip: „7.2. reklaminių įrenginių projektų
kopijas, jeigu jos nėra patvirtintos arba
nebuvo anksčiau pateiktos Licencijų ir
paslaugų skyriui;“;

(iii)

Aprašo 7.3 papunktį pakeisti ir išdėstyti
taip: „7.3. IVR projektų kopijas, jeigu jos
nėra patvirtintos arba nebuvo anksčiau
pateiktos Licencijų ir paslaugų skyriui;“;

(iv)

Aprašo 8 punktą papildyti ir išdėstyti taip:
8. Juridinio asmens pateiktų dokumentų
kopijos turi būti patvirtintos juridinio
asmens antspaudu ir vadovo parašu, o
fizinio asmens – fizinio asmens parašu. Kai
dokumentai, teikiami su prašymu, yra ne
elektroninės formos ir yra teikiami
elektroninėmis priemonėmis dėl
elektroninės formos leidimo išdavimo, gali
būti pateikiamos tokių dokumentų
skaitmeninės kopijos.“;

(v)

Aprašo 8.3 papunktį papildyti ir išdėstyti
taip: „8.3. reklaminių įrenginių ir IVR
projektų įregistravimo Kauno miesto
reklamos registre faktą, išskyrus atvejus,
kai elektroninėmis priemonėmis su
prašymu išduoti elektroninės formos
Leidimą nustatyta tvarka kartu pateikiamas
nepatvirtintas projektas (pateikiamas
nustatytos formos bendras prašymas
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Teisės aktas (TA)

Reikiami TA pakeitimai
išduoti Leidimą ir patvirtinti projektą).“;
(vi)

Aprašo 10.3.5. papunktį pakeisti ir
išdėstyti taip: „10.3.5. mokėjimo
dokumento Nr., data, suma (elektroninės
formos leidimo išdavimo atveju nurodoma
mokėjimo data ir suma);“;

(vii) Aprašo 11 punktą papildyti ir išdėstyti
taip: ”11. Leidimai gali būti elektroninės ir
neelektroninės formos. Elektroninės formos
leidimai yra išduodami elektroninėmis
priemonėmis. Kai išduodant elektroninės
formos leidimą pagal nustatytus
reikalavimus atitinkama savivaldybės
institucija turi pateikti reklaminės veiklos
subjektui dokumentus ar informaciją raštu,
tokie dokumentai ar informacija gali būti
pateikiami elektroninėmis priemonėmis.
Elektroninės formos leidimas pasirašomas
saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia
parašo formavimo įranga ir patvirtintu
galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.
Popierinės formos leidimą pasirašo ir
antspaudu tvirtina Licencijų ir paslaugų
skyriaus vedėjas.“;
(viii) Aprašo 12 punktą pakeisti ir išdėstyti taip:
„12. Leidimas išduodamas per penkias
darbo dienas nuo visų dokumentų,
reikalingų Leidimui gauti, pateikimo
dienos, o kai subjektas kreipėsi
elektroninėmis priemonėmis dėl
elektroninės formos leidimo išdavimo – ne
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Reikiami TA pakeitimai
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vėliau kaip per penkias darbo dienas, nuo
visų dokumentų, reikalingų Leidimui gauti,
pateikimo ir pritarimo IVR projektui ir
įrengimo projektui dienos.“;
(ix)

Aprašo 14 punktą papildyti nauju
paskutiniu sakiniu: „14. <...> Reikalavimas
pasirašyti ant duomenų apie išduodamo
Leidimo įrengti išorinę reklamą
savivaldybės teritorijoje lapo netaikomas,
kai yra išduodamas elektroninės formos
leidimas. Leidimą gaunantis asmuo
privalo būti susipažinęs su Taisyklėmis.“;

(x)

Aprašo 16 punktą papildyti ir išdėstyti
taip: 16. Reklamos skleidėjui, praradusiam
Leidimą ir apie tai raštu arba
elektroninėmis priemonėmis
informavusiam Licencijų ir paslaugų
skyrių, išduodamas Leidimo dublikatas. Už
dublikato išdavimą vietinė rinkliava
neimama.“.

Pastabos: savivaldybė turėtų patvirtinti
elektroninio leidimo ir prašymo pateikiamo
elektroninėmis priemonėmis dėl elektroninio
leidimo išdavimo bei bendro pašymo išduoti
leidimą ir patvirtinti projektą formas.
5.

2007 m. gruodžio 6 d.
Kauno miesto
savivaldybės tarybos
sprendimas Nr. T-650
„Dėl Kauno miesto

Rekomenduotumėme atlikti tokius Kauno miesto
išorinės vaizdinės reklamos įrengimo taisyklių
(toliau – Taisyklės) pakeitimus:
(i)

Taisyklių 6 punkto sąvoką „Projekto
tvirtinimas“ pakeisti ir išdėstyti taip:

• Kauno
miesto
savivaldybė

2013 m.
sausio 30
d.

2013 m.
vasario 28
d.

2013 m.
kovo 15 d.

2013 m.
kovo 30 d.
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Teisės aktas (TA)

Reikiami TA pakeitimai

išorinės vaizdinės
reklamos įrengimo
taisyklių
patvirtinimo“ ir šiuo
sprendimu
patvirtintos Kauno
miesto išorinės
vaizdinės reklamos
įrengimo taisyklės

„Projekto tvirtinimas – a) pritarimas
parengto projekto sprendiniams,
įforminamas statybos leidimu (jeigu
jis privalomas); b) pritarimas šiose
Taisyklėse nurodytų institucijų ar
Savivaldybės administracijos įgaliotų
asmenų antspaudu ir parašu, o kai
projekto sprendiniams pritariama
elektroniniu būdu – šiose Taisyklėse
nurodytų institucijų ar Savivaldybės
administracijos įgaliotų asmenų
saugiu elektroniniu parašu, sukurtu
saugia parašo formavimo įranga ir
patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu
sertifikatu.“;
(ii)

Taisykles papildyti nauju 33¹ punktu
ir jį išdėstyti taip: ”33¹. Prašymas
pritarti IVR įrengimo projektui gali
būti pateikiamas elektroninėmis
priemonėmis kartu su prašymu
(bendru prašymu) išduoti elektroninės
formos leidimą išorinei reklamai
įrengti, išskyrus atvejus, kai
reikalingas statybos leidimas. Kai
dokumentai, teikiami su prašymu, yra
ne elektroninės formos ir yra teikiami
elektroninėmis priemonėmis, gali būti
pateikiamos tokių dokumentų
skaitmeninės kopijos ir pateikiamas
vienas kiekvieno dokumento
egzempliorius.“.
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Nr.

6.

7.

Teisės aktas (TA)

2006 m. gegužės 18
d. Kauno miesto
savivaldybės tarybos
sprendimas Nr. T-206
„Dėl Kauno miesto
išorinės vaizdinės
reklamos specialiojo
plano patvirtinimo“ ir
šiuo sprendimu
patvirtintas „Kauno
miesto išorinės
vaizdinės reklamos
specialusis planas“
2008 m. vasario 7 d.
Kauno miesto
savivaldybės tarybos
sprendimas Nr. T-45
„Dėl vietinės
rinkliavos už leidimo
įrengti išorinę
reklamą savivaldybės
teritorijoje išdavimą
nuostatų
patvirtinimo“ ir šiuo
sprendimu patvirtinti
Vietinės rinkliavos už
leidimo įrengti išorinę
reklamą savivaldybės
teritorijoje išdavimą
nuostatai

Administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų išduodamais leidimais, perkėlimo į elektroninę terpę projektas
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Reikiami TA pakeitimai

Pakeitimai nereikalingi.
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-

Pakeitimai nereikalingi, jei vietinė rinkliava už  Kauno
elektroninės formos leidimo išdavimą nesiskirs
miesto
nuo vietinės rinkliavos už fizinės formos leidimo
savivaldybė
išdavimą.

-

-

-

-

2013 m.
sausio 30
d.

2013 m.
vasario 28
d.

2013 m.
kovo 15 d.

2013 m.
kovo 30 d.
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8.

9.
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Teisės aktas (TA)

Reikiami TA pakeitimai

2011 m. vasario 4 d.
Kauno miesto
savivaldybės
administracijos
direktoriaus įsakymas
Nr. A-596 „Dėl
Kauno miesto
reklamos registro
nuostatų patvirtinimo
ir jo veiklos pradžios
nustatymo“ ir šiuo
sprendimu patvirtinti
Kauno miesto
reklamos registro
nuostatai
2012 m. rugpjūčio 30
d. Alytaus miesto
savivaldybės tarybos
sprendimas Nr. T-192
„Dėl Alytaus miesto
išorinės reklamos
įrengimo taisyklių ir
vietinės rinkliavos už
leidimo įrengti išorinę
reklamą Alytaus
miesto savivaldybės
teritorijoje išdavimą
nuostatų tvirtinimo“ ir
šiuo sprendimu
patvirtintos Alytaus
miesto išorinės

Pakeitimai nereikalingi.

Rekomenduotumėme atlikti tokius Alytaus miesto
išorinės reklamos įrengimo taisyklių (toliau –
Taisyklės) pakeitimus:
(i)

Taisyklių 59.1 papunktį pakeisti ir
išdėstyti taip: 59.1. Išorinės reklamos
projekto kalbos taisyklingumą derina
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos vyriausiasis
specialistas kalbos tvarkytojas.“;

(ii)

Taisyklių 59.2 papunktį pakeisti ir
išdėstyti taip: 59.2. Išorinės reklamos
įrengimo projektą derina:“;

(iii)

Taisykles papildyti nauju 61¹ punktu
ir jį išdėstyti taip: ”61¹. Prašymas
pritarti išorinės reklamos įrengimo
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Teisės aktas (TA)

Reikiami TA pakeitimai

reklamos įrengimo
taisyklės

projektui gali būti pateikiamas
elektroninėmis priemonėmis kartu su
prašymu (bendru prašymu) išduoti
elektroninės formos leidimą išorinei
reklamai įrengti, išskyrus atvejus, kai
reikalingas statybos leidimas. Kai
dokumentai, teikiami su prašymu, yra
ne elektroninės formos ir yra teikiami
elektroninėmis priemonėmis, gali būti
pateikiamos tokių dokumentų
skaitmeninės kopijos ir pateikiamas
vienas kiekvieno dokumento
egzempliorius.‘;
(iv)

Taisyklių 62.6 papunktį papildyti ir
išdėstyti taip: „62.6. vietinės
rinkliavos mokėjimo pervedimo
dokumentą su banko žymomis arba
kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta
nustatyto dydžio vietinė rinkliava.
Dokumentų, įrodančių rinkliavos
sumokėjimą, pateikti nereikia, kai
veiklos subjektas elektroninėmis
priemonėmis kreipiasi dėl
elektroninės formos leidimo išdavimo
ir rinkliava sumokama taip pat
elektroninėmis priemonėmis.“;

(v)

Taisykles papildyti nauju 63¹ punktu
ir jį išdėstyti taip: ”63¹. Leidimai gali
būti elektroninės ir neelektroninės
formos. Elektroninės formos leidimai
yra išduodami elektroninėmis
priemonėmis. Pritarta išorinės
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Teisės aktas (TA)

Reikiami TA pakeitimai
reklamos įrengimo projektui šiame
punkte nustatyta tvarka taip pat gali
būti elektroninėmis priemonėmis,
išskyrus atvejus, kai reikalingas
statybos leidimas. Kai išduodant
elektroninės formos leidimą/pritariant
išorinės reklamos įrengimo projektui
pagal nustatytus reikalavimus
atitinkama savivaldybės
administracija turi pateikti reklaminės
veiklos subjektui dokumentus ar
informaciją raštu, tokie dokumentai
ar informacija gali būti pateikiami
elektroninėmis priemonėmis.
Elektroninės formos leidimas
pasirašomas/išorinės reklamos
įrengimo projektui pritariama saugiu
elektroniniu parašu, sukurtu saugia
parašo formavimo įranga ir
patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu
sertifikatu. Kai dokumentai, teikiami
su prašymu, yra ne elektroninės
formos ir yra teikiami elektroninėmis
priemonėmis, gali būti pateikiamos
tokių dokumentų skaitmeninės
kopijos.“;
(vi)

Taisyklių 65 punktą pakeisti ir
išdėstyti taip: „65. Prašymas išduoti
leidimą įrengti išorinę reklamą
Alytaus mieste ir išorinės reklamos
įrengimo projektas arba reklaminio
įrenginio projektas turi būti
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Reikiami TA pakeitimai
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išnagrinėtas ir dėl jo priimtas
sprendimas ne vėliau kaip per 20
darbo dienų, o kai subjektas kreipėsi
elektroninėmis priemonėmis dėl
elektroninės formos leidimo išdavimo
– ne vėliau kaip per 15 darbo dienų,
nuo prašymo išduoti leidimą įrengti
išorinę reklamą Alytaus mieste
pateikimo dienos.“.
Pastabos: Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktorius įsakymu turėtų
patvirtinti elektroninio leidimo formą.
Taisyklėmis turėtų būti patvirtinta prašymo
pateikiamo elektroninėmis priemonėmis dėl
elektroninio leidimo išdavimo bei bendro
prašymo išduoti leidimą ir patvirtinti reklaminio
įrenginio projektą formos.
10.

2012 m. rugpjūčio 30
d. Alytaus miesto
savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T-192
patvirtinti Vietinės
rinkliavos už leidimo
įrengti išorinę
reklamą Alytaus
miesto savivaldybės
teritorijoje išdavimą
nuostatai

Rekomenduotumėme atlikti tokį Vietinės
rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą
Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą
nuostatų pakeitimą:
(i)

19 punktą papildyti ir išdėstyti taip: „19.
Rinkliava už leidimo išdavimą turi būti
sumokėta prieš išduodant leidimą įrengti
išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje.
Rinkliavos už leidimo išdavimą
sumokėjimą patvirtina mokėjimo
dokumentas su banko žymomis arba kvitas,
išskyrus atvejus, kai subjektas
elektroninėmis priemonėmis kreipėsi dėl

 Alytaus
miesto
savivaldybė

2013 m.
sausio 30
d.

2013 m.
vasario 28
d.

2013 m.
kovo 15 d.

2013 m.
kovo 30 d.
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elektroninės formos leidimo išdavimo“.
Pastaba: kiti pakeitimai nereikalingi, jei vietinė
rinkliava už elektroninės formos leidimo išdavimą
nesiskirs nuo vietinės rinkliavos už fizinės formos
leidimo išdavimą.
11.

2012 m. vasario 9 d.
Ignalinos rajono
savivaldybės tarybos
sprendimas Nr. T-23
„Dėl išorinės
reklamos Ignalinos
rajono savivaldybės
teritorijoje“ ir šiuo
sprendimu
patvirtintos Išorinės
reklamos įrengimo
Ignalinos rajono
savivaldybės
teritorijoje taisyklės

Rekomenduotumėme atlikti tokius Išorinės
reklamos įrengimo Ignalinos rajono savivaldybės
teritorijoje taisyklių (toliau – Taisyklės)
pakeitimus:
(i)

Taisyklių 5 punktą pakeisti ir
išdėstyti taip: „5. Reklamos skleidėjas
šių taisyklių nustatyta tvarka iš
savivaldybės administracijos
Teritorijų planavimo ir architektūros
skyriaus turi gauti leidimą
savivaldybės <...>“;

(ii)

Taisykles papildyti nauju 13¹ punktu
ir jį išdėstyti taip: ”13¹. Leidimai gali
būti elektroninės ir neelektroninės
formos. Elektroninės formos leidimai
yra išduodami elektroninėmis
priemonėmis. Pritarta išorinės
reklamos įrengimo projektui šiame
punkte nustatyta tvarka taip pat gali
būti elektroninėmis priemonėmis,
išskyrus atvejus, kai reikalingas
statybos leidimas. Kai išduodant
elektroninės formos leidimą/pritariant
išorinės reklamos įrengimo projektui
pagal nustatytus reikalavimus

 Ignalinos
rajono
savivaldybė

2013 m.
sausio 30
d.

2013 m.
vasario 28
d.

2013 m.
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2013 m.
kovo 30 d.
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Teisės aktas (TA)

Reikiami TA pakeitimai
atitinkama savivaldybės institucija
turi pateikti reklaminės veiklos
subjektui dokumentus ar informaciją
raštu, tokie dokumentai ar
informacija gali būti pateikiami
elektroninėmis priemonėmis.
Elektroninės formos leidimas
pasirašomas/išorinės reklamos
įrengimo projektui pritariama saugiu
elektroniniu parašu, sukurtu saugia
parašo formavimo įranga ir
patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu
sertifikatu. Kai dokumentai, teikiami
su paraiška, yra ne elektroninės
formos ir yra teikiami elektroninėmis
priemonėmis, gali būti pateikiamos
tokių dokumentų skaitmeninės
kopijos. Tokiu atveju teikiamas
vienas dokumentų egzempliorius.“
(iii)

Taisyklių 14 punktą pakeisti ir
išdėstyti taip: „14. Prašymas su
papildomais dokumentais turi būti
išnagrinėtas per 5 darbo dienas, o kai
subjektas kreipėsi elektroninėmis
priemonėmis dėl elektroninės formos
leidimo išdavimo - ne vėliau kaip
per 3 darbo dienas nuo prašymo
pateikimo dienos. Jeigu leidimo dėl
kokių nors priežasčių negalima
išduoti (trūksta dokumentų, projektą
reikia taisyti ar pan.), apie tai veiklos
subjektas informuojamas per 3 darbo
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Teisės aktas (TA)

Reikiami TA pakeitimai
dienas nuo prašymo išnagrinėjimo,
nurodant priežastis. Kai priimamas
sprendimas išduoti leidimą, apie tai
informuojamas veiklos subjektas
nurodant prievolę sumokėti rinkliavą
už leidimo išdavimą (išskyrus
atleidimo nuo vietinės rinkliavos
atvejus ). Leidimas išduodamas per 1
darbo dieną nuo dokumentų,
įrodančių rinkliavos sumokėjimą,
pateikimo (išskyrus atleidimo nuo
vietinės rinkliavos atvejus).
Dokumentų, įrodančių rinkliavos
sumokėjimą pateikti nereikia, kai
veiklos subjektas elektroninėmis
priemonėmis kreipiasi dėl
elektroninės formos leidimo išdavimo
ir rinkliava sumokama taip pat
elektroninėmis priemonėmis, o
leidimas išduodamas per 1 darbo
dieną nuo vietinės rinkliavos
sumokėjimo. Jei veiklos subjektas yra
atleistas nuo vietinės rinkliavos, jam
leidimas išduodamas per 1 darbo
dieną nuo prašymo išnagrinėjimo ir
priimto sprendimo išduoti leidimą.“;
(iv)

Taisykles papildyti nauju 22¹ punktu
ir jį išdėstyti taip: ”22¹. Prašymas
pritarti išorinės reklamos įrengimo
projektui gali būti pateikiamas
elektroninėmis priemonėmis kartu su
prašymu (bendras prašymas) išduoti
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Teisės aktas (TA)

Reikiami TA pakeitimai
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elektroninės formos leidimą išorinei
reklamai įrengti, išskyrus atvejus, kai
reikalingas statybos leidimas. Kai
dokumentai, teikiami su prašymu, yra
ne elektroninės formos ir yra teikiami
elektroninėmis priemonėmis, gali būti
pateikiamos tokių dokumentų
skaitmeninės kopijos ir pateikiamas
vienas kiekvieno dokumento
egzempliorius.“.
Pastabos: šiomis Taisyklėmis turėtų būti
patvirtinta elektroninio leidimo forma, taip pat
prašymo pateikiamo elektroninėmis priemonėmis
dėl elektroninio leidimo išdavimo bei bendro
prašymo išduoti leidimą ir patvirtinti reklamos
įrengimo projektą formos.
12.

2012 m. vasario 9 d.
Ignalinos rajono
savivaldybės tarybos
sprendimas Nr. T-23
„Dėl išorinės
reklamos Ignalinos
rajono savivaldybės
teritorijoje“ ir šiuo
sprendimu patvirtinti
Vietinės rinkliavos už
leidimo įrengti išorinę
reklamą Ignalinos
rajono savivaldybės
teritorijoje išdavimą
nuostatai

Rekomenduotumėme atlikti tokius Vietinės
rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą
Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje
išdavimą nuostatų (toliau – Nuostatai) pakeitimus:
(i)

Nuostatų 12 punktą papildyti ir išdėstyti
taip: „12. Vietinės rinkliavos sumokėjimą
patvirtina mokamieji pavedimai su banko
žyma arba kvitas, išskyrus atvejus, kai
subjektas elektroninėmis priemonėmis
kreipėsi dėl elektroninės formos leidimo
išdavimo“.;

(ii)

Nuostatų 15 punktą papildyti nauju
paskutiniu sakiniu: „<...> Duomenų apie
dokumentą, patvirtinantį vietinės rinkliavos

 Ignalinos
rajono
savivaldybė

2013 m.
sausio 30
d.

2013 m.
vasario 28
d.

2013 m.
kovo 15 d.

2013 m.
kovo 30 d.
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Reikiami TA pakeitimai
sumokėjimą, nurodyti nereikia, kai asmuo
elektroninėmis priemonėmis kreipėsi dėl
elektroninės formos leidimo išdavimo ir
vietinę rinkliavą sumokėjo taip pat
elektroninėmis priemonėmis, – tokiu atveju
nurodoma vietinės rinkliavos sumokėjimo
data“.
Pastaba: kiti pakeitimai nereikalingi, jei vietinė
rinkliava už elektroninės formos leidimo išdavimą
nesiskirs nuo vietinės rinkliavos už fizinės formos
leidimo išdavimą.
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PRIEDAI
1 Priedas. Paslaugos kortelės reikalavimai ir veiksmo kortelių „Pritarti įrenginio projektui“,
„Informuoti apie teigiamą sprendimą“ reikalavimai
Paslaugos kortelė [į paslaugos kortelę patenkama Paslaugų teikimo srityje pasirinkus „Eiti į paslaugos kortelę“]
I. TRUMPA INFORMACIJA APIE PASLAUGĄ
- Paslaugos užsakymo ID
- Dokumentų gavimo data
- Prašymo pateikimo data
- Paslaugos kodas
- Paslaugos pavadinimas
- Paslaugos būsena
- Pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas
- Kontaktiniai duomenys
- Paslaugos gavėjo vardas, pavardė, asmens kodas / Įmonės pavadinimas, įmonės kodas
- Paslaugos gavėjo gyvenamoji vieta/ Buveinės adresas

II. GAUTA INFORMACIJA
Filtravimas [galimybė filtruoti pagal informacijos tipą]
Gavimo data
2013.02.14
08:33:22
2013.02.16
10:30:00

Informacijos tipas

Informacija
Prašymas
Įgaliojimas.pdf

Prašymas
Patvirtinimas apie apmokėjimą

Informacija

III. VEIKSMAI
Patvirtinti, kad
gauta

Įvesti registracijos
numerį

Informuoti apie
apmokėjimo
sąlygas

Informuoti
apie reikalingą
patikslinimą

Informuoti
apie teigiamą
sprendimą

Informuoti
apie neigiamą
sprendimą

Pritarti įrenginio
projektui

Veiksmų istorija
Veiksmo data
2013.02.15
15:00:05

Veiksmas
Informuoti apie reikalingą apmokėjimą

Veiksmo vykdytojas

Pavardenis, Vardenis

...

Reikalavimai (papildomi negu nustatyta bendruosiuose funkciniuose reikalavimuose institucijos VAIISIS erdvei):
- Galimi šie informacijos tipai: „Prašymas“, „Informacija apie automatinį atmetimą“, „Patvirtinimas apie apmokėjimą“, „Patikslinti duomenys“, „Pritarti
įrenginio projektui“
- „Institucijos veiksmai“ srityje institucijos specialistas gali pasirinkti veiksmą, kurį nori ir konkrečiu el. paslaugos teikimo proceso metu gali atlikti:
- Pritarti įrenginio projektui. Dėl šio veiksmo paslaugos būsena nesikeičia. Šį veiksmą institucijos specialistas turi galimybę pasirinkti, tik kai
pareiškėjas kreipiasi dėl naujo reklamos įrenginio projekto (prašymo formoje yra požymis „naujas“). Šį veiksmą savivaldybės specialistas gali
pasirinkti, kai nori pareiškėją informuoti apie pritarimą įrenginio projektui. Jei paslaugai teikti yra priskirtas daugiau negu vienas savivaldybės
specialistas, šį veiksmą turi galimybę pasirinkti tik priskirti savivaldybės specialistai (kiti specialistai veiksmą mato kaip neaktyvų).
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Patvirtinti, kad
gauta

Įvesti
registracijos
numerį

Informuoti apie
apmokėjimo
sąlygas

Informuoti
apie reikalingą
patikslinimą

Informuoti
apie teigiamą
sprendimą

Informuojame, jog įrenginio projektui pritarta.
[pateikiamas standartinis žinutės tekstas su galimybe redaguoti]

Prisegamas dokumentas

Siųsti

Patvirtinti, kad
gauta

Įvesti
registracijos
numerį

Informuoti
apie teigiamą
sprendimą

Informuoti
apie neigiamą
sprendimą

Informuojame, jog Jūsų paslauga įvykdyta.
[pateikiamas standartinis žinutės tekstas su galimybe redaguoti]

Prisegamas dokumentas
[turi būti galimybė prisegti vieną
ir daugiau dokumentų]

Siųsti

Informuoti
apie neigiamą
sprendimą
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