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Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132; 2009, 

Nr. 131-5682; 2010, Nr. 144-7373; 2012, Nr. 56-2785), 8.2 punktu, Informacinės visuomenės 

plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos kompetencijai priskirto Ekonomikos augumo 

veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonių, 

finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis, administravimo procedūrų aprašo, 

patvirtinto Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

direktoriaus 2008 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. T-112 (kartu su 2008 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. T-

188, 2009 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. T-96, 2010 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. T-16, 2010 m. 

balandžio 6 d. įsakymu Nr. T-56, 2010 gegužės 24 d. įsakymu Nr. T-78, 2010 m. birželio 29 d. 

įsakymu Nr. T-98, 2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. T-173, 2010 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. T-247, 

2011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. T-54, 2011 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. T-125, 2011 m. spalio 

17 d. įsakymu Nr. T-182, 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. T-208), 40 punktu ir atsižvelgdamas 

į Valstybės projektų planavimo ir atrankos komisijos 2012 m. birželio 14 d. posėdžio protokolą Nr. 

1K-11, 

t v i r t i n u Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė 

visiems“ įgyvendinimo priemonės Nr. VP2-3.1-IVPK-08-V „Elektroninės valdžios paslaugos 

savivaldybėse“ valstybės projektų sąrašą Nr. VP2-3.1-IVPK-08-V-01 (pridedama). 
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EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „INFORMACINĖ 

VISUOMENĖ VISIEMS” ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. VP2-3.1-IVPK-08-V 

„ELEKTRONINĖS VALDŽIOS PASLAUGOS SAVIVALDYBĖSE” VALSTYBĖS 

PROJEKTŲ SĄRAŠAS NR. VP2-3.1-IVPK-08-V-01 
 

 

Projekto eilės 

numeris  

Projektas Nr. 1  

Pareiškėjas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 

Projekto 

pavadinimas 

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę  

Projekto aprašymas Projekto tikslas – perkelti į elektroninę terpę Lietuvos savivaldybių 

institucijų, įstaigų ir įmonių teikiamas ir administruojamas paslaugas, 

skirtas gyventojams ir verslo įmonėms, kurios nėra centralizuotai 

perkeliamos į elektroninę terpę kitų projektų apimtyje. 

 

Įgyvendinat projektą bus pasiekti šie rezultatai: 

Projekto I etapo rezultatai:  

1. Sukurti ir sukonstruoti tipiniai savivaldybių institucijų ir įstaigų 

teikiamų paslaugų, nepatenkančių į kitų valstybės institucijų vykdomų 

savivaldybių elektroninių paslaugų kūrimo projektų aprėptį, 

elektroniniai procesai;  

2. Keturiose pilotinėse savivaldybėse įgyvendinti technologiniai 

darbai, reikalingi elektroninių procesų, sukonstruotų pasinaudojant 

Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų sąveikumo 

sistemos (toliau – VAIISIS) infrastruktūra, įdiegimui; 

3. Sukurta ir įdiegta Nacionalinė elektroninio tapatybės liudijimo 

informacinė sistema (toliau – NETLIS). 

Projekto II etapo rezultatai:  

1. Atlikta Lietuvos savivaldybių institucijų ir įstaigų turimų 

technologinių išteklių analizė, identifikuojant poreikius efektyviam ir 

kokybiškam elektroninių paslaugų teikimui bei įgyvendinant 

technologines priemones (modernizuojant turimus sprendimus), skirtas 

užtikrinti vientisą elektroninių paslaugų teikimą visose savivaldybėse; 

2. Tipiniai elektroninių paslaugų procesai, sukurti projekto I etapo 

metu ir viešosios įstaigos „Versli Lietuva“ įgyvendinamo projekto 

„Administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų išduodamais leidimais, perkėlimas į elektroninę 

terpę“ metu, tiražuoti Lietuvos savivaldybių institucijose ir įstaigose; 

3. Įsigyta ir perduota savivaldybėms būtina techninė bei 

programinė įranga, įgyvendintos sąsajos tarp VAIISIS ir savivaldybių 

turimų dokumentų valdymo sistemų / elektroninių paslaugų sistemų 

šalies savivaldybėse; 

4. Savivaldybių specialistai apmokyti organizuoti tipinių 

elektroninių paslaugų teikimo procesus ir teikti elektronines paslaugas. 

 

Projekto metu numatyta sukurti šias interaktyvias elektronines 

paslaugas (ne mažesniu negu dvipusės sąveikos lygiu): 



  

1. Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš savivaldybės 

veiklos dokumentų išdavimas; 

2. Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų, iš dokumentų, 

esančių likviduotų įmonių archyve išdavimas; 

3. Savivaldybės veiklos dokumentų kopijų ir išrašų išdavimas;  

4. Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš likviduotų 

juridinių asmenų veiklos dokumentų išdavimas; 

5. Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimą 

tolesniam saugojimui išdavimas; 

6. Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl valstybinės žemės nuomos 

ir nekilnojamo turto mokesčių lengvatų priėmimas; 

7. Skundų, prašymų, kreipimųsi dėl viešosios tvarkos pažeidimų 

nagrinėjimas; 

8. Gyventojų prašymų (skundų) seniūnijos veiklos klausimais 

priėmimas; 

9. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas;  

10. Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros ir sporto projektams 

priėmimas; 

11. Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros ir sporto projektus 

priėmimas; 

12. Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl valstybinės žemės nuomos 

ir nekilnojamo turto mokesčių lengvatų priėmimas; 

13. Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo bei dėl 

neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo priėmimas; 

14. Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų 

priėmimas ir tvirtinimas; 

15. Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl pažymų apie atsiskaitymą 

už valstybinės žemės nuomą išdavimo priėmimas; 

16. Leidimų kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir 

krūmus (augančius privačių valdų savininkų sklypuose ar juridiniams 

asmenims priskirtose teritorijose) išdavimas; 

17. Leidimų kasinėti ir aptverti pratęsimas; 

18. Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos 

pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams; 

19. Prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą 

priėmimas; 

20. Pažymos apie gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) savo 

gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas; 

21. Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų 

apskaitą išdavimas; 

22. Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas; 

23. Leidimų skirti naują kapavietę išdavimas; 

24. Leidimų palaidoti šeimos kape išdavimas; 

25. Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis 

transporto priemonėmis ar jų junginiais savivaldybės keliais išdavimas; 

26. Leidimų stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje 

išdavimas; 

27. Licencijos ir licencijos dublikatų verstis keleivių vežimu autobusais 

vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir galiojimo laiko 

pratęsimas; 

28. Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto 

priemonei vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir 

galiojimo pratęsimas; 

29. Leidimo vežti lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas; 



  

30. Leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių 

transporto maršrutais išdavimas ir atitinkamų sutarčių sudarymas; 

31. Duomenų keitimas, nusipirkus jau registruotą Lietuvoje žemės ūkio 

techniką; 

32. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų 

registravimas, išregistravimas, registracijos liudijimo dublikato 

išdavimas; 

33. Pranešimas apie žemės ūkio technikos pardavimą; 

34. Prašymų, susijusių su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas; 

35. Leidimų įrengti paslaugų ir informacinius kelio ženklus miesto 

gatvėse išdavimas; 

36. Prašymas dėl automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklų 

įrengimo; 

37. Ūkininko ūkio įregistravimas Ūkininkų ūkių registre; 

38. Ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininkų ūkių registro; 

39. Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos nustatymas; 

40. Pažymos apie žemės įdirbimą (Nacionalinei mokėjimų agentūrai); 

41. Rašto dėl nekilnojamojo ar kitokio turto įkeitimo, pardavimo, 

dovanojimo išdavimas; 

42. Charakteristikų dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas. 

Preliminari projekto 

vertė, tūkst. litų 

24 999 429  

Preliminari 

projektui skiriamo 

finansavimo suma, 

tūkst. litų (iš jų – 

Europos Sąjungos 

(toliau – ES) fondų 

lėšos ir valstybės 

biudžeto lėšos) 

24 999 429 (ES fondų lėšos – 21 249 515, valstybės biudžeto lėšos – 3 

749 914) 

Pareiškėjo lėšos, 

tūkst. litų 

0 

Numatoma projekto 

veiklų įgyvendinimo 

pradžia 

2012 m. vasario mėn.  

Preliminari projekto 

veiklų įgyvendinimo 

trukmė 

30 mėnesių 

Paraiškos dėl 

projekto pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

2012 m. birželio 29 d. (viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo 

agentūros ir pareiškėjo bendru sutarimu gali būti nustatytas trumpesnis 

paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo įgyvendinančiajai 

institucijai terminas)  
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