Mūsų paslaugos internetu tiesiai iš Jūsų namų ar biuro!

Mūsų paslaugos internetu tiesiai iš Jūsų namų ar biuro!

Šias mūsų savivaldybės teikiamas el. paslaugas Jūs galite užsisakyti internetu iš
savo kompiuterio ar išmanaus telefono nesilankydami savivaldybėje:

Šias mūsų savivaldybės teikiamas el. paslaugas Jūs galite užsisakyti internetu iš
savo kompiuterio ar išmanaus telefono nesilankydami savivaldybėje:

1. Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės
sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo
dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar
panaikinimas;
2. Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, pratęsimas, sustabdymas,
sustabdymo panaikinimas, panaikinimas arba pranešimas apie baigtus
vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus;
3. Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus
išdavimas.
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El. paslaugoms gauti būtina turėti elektroninį parašą! Daugiau informacijos kitoje
lapelio pusėje.
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Žingsniai, kaip gauti el. paslaugą:

Žingsniai, kaip gauti el. paslaugą:

1. Apsilankykite Elektroninių valdžios vartų portale adresu www.epaslaugos.lt
2. Į paieškos laukelį įveskite norimos užsisakyti paslaugos pavadinimo pradžią
ir pasirinkite automatiškai pasiūlytą reikiamą paslaugą;
3. Vykdykite nurodymus priklausomai nuo situacijos (pasirinkite savivaldybę,
spauskite mygtuką „Užsakyti“, prisijunkite su el. parašu ar el. bankininkyste,
pildykite formą, jei reikia papildomų dokumentų nufotografuokite ar
nuskenuokite juos, pasirašykite el. parašu, apmokėkite ir pateikite);
4. Laukite paslaugos rezultato numatytu būdu.
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El. paslaugoms gauti būtina turėti elektroninį parašą!
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El. paslaugai gauti galite naudotis vienu iš žemiau išvardintu el. parašo variantų.

El. paslaugai gauti galite naudotis vienu iš žemiau išvardintu el. parašo variantų.

Mobilusis el. parašas
Nuvykite į savo mobiliojo ryšio operatoriaus („Omnitel“, „Bitė“, „Tele2“,
„Teledema“) saloną ir įsigykite SIM kortelę, turinčią mobilaus parašo funkciją.
Įsidėję išduotą SIM kortelę galėsite pasirašyti el. parašu turint vien tik mobilų
telefoną.
Daugiau informacijos rasite:
Bitė - http://www.bite.lt/verslui/paslaugos/elektroninis-parasas
Omnitel - http://www.omnitel.lt/eparasas
Tele2 - http://tele2.lt/privatiems/ismaniosios-paslaugos/mobilusis-parasas
Teledema - http://www.teledema.lt/papildomos-paslaugos/naudingos-asmeninespaslaugos
Pastaba! Su mobiliuoju el. parašu galėsite ne tik pasirašyti prašymus paslaugai
suteikti, bet ir jungtis praktiškai į visų Lietuvos bankų el. bankininkystės sistemas
(nebereikės turėti ir nešiotis slaptažodžių kortelės ar slaptažodžio generatoriaus).
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(nebereikės turėti ir nešiotis slaptažodžių kortelės ar slaptažodžio generatoriaus).

Asmens tapatybės kortelė
Nuo 2009 metų Lietuvos Respublikos piliečiams išduodamos lustinės asmens
tapatybės kortelės su elektroniniu parašu. Jei Jūsų asmens tapatybės kortelė išduota
iki 2009 metų, naują asmens tapatybės kortelę galite užsisakyti artimiausioje
Migracijos tarnyboje (http://www.migracija.lt) .
Daugiau informacijos adresu http://www.eid.lt
Pastaba! kad pasirašyti kortele reikės papildomai įsigyti lustinių kortelių skaitytuvą
ir į kompiuterį įsidiegti specialią programinę įrangą.
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El. parašas USB laikmenoje
VĮ „Registrų Centras“ ir UAB „Skaitmeninio Sertifikavimo Centras“ išduoda el.
parašus lustinėse kortelėse ir saugiose USB laikmenose.
Daugiau informacijos rasite:
VĮ „Registrų Centras“ - http://www.elektroninis.lt
UAB „Skaitmeninio Sertifikavimo Centras“ - http://www.ssc.lt
Pastaba! Kad pasirašyti kortele reikės papildomai įsigyti lustinių kortelių skaitytuvą
ir į kompiuterį įsidiegti specialią programinę įrangą; kad pasirašyti USB laikmena,
reikės į kompiuterį įsidiegti specialią programinę įrangą.
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2. Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas bei dokumentų išrašų,
nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba
likviduotų juridinių asmenų archyvo;
3. Likviduojamo, bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens
dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui ir pažymos apie priėmimą
išdavimas.
El. paslaugoms gauti būtina turėti elektroninį parašą! Daugiau informacijos kitoje
lapelio pusėje.
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nuskenuokite juos, pasirašykite el. parašu, apmokėkite ir pateikite);
4. Laukite paslaugos rezultato numatytu būdu.
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Teledema - http://www.teledema.lt/papildomos-paslaugos/naudingos-asmeninespaslaugos
Pastaba! Su mobiliuoju el. parašu galėsite ne tik pasirašyti prašymus paslaugai
suteikti, bet ir jungtis praktiškai į visų Lietuvos bankų el. bankininkystės sistemas
(nebereikės turėti ir nešiotis slaptažodžių kortelės ar slaptažodžio generatoriaus).

Asmens tapatybės kortelė
Nuo 2009 metų Lietuvos Respublikos piliečiams išduodamos lustinės asmens
tapatybės kortelės su elektroniniu parašu. Jei Jūsų asmens tapatybės kortelė išduota
iki 2009 metų, naują asmens tapatybės kortelę galite užsisakyti artimiausioje
Migracijos tarnyboje (http://www.migracija.lt) .
Daugiau informacijos adresu http://www.eid.lt
Pastaba! kad pasirašyti kortele reikės papildomai įsigyti lustinių kortelių skaitytuvą
ir į kompiuterį įsidiegti specialią programinę įrangą.

Asmens tapatybės kortelė
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Pastaba! kad pasirašyti kortele reikės papildomai įsigyti lustinių kortelių skaitytuvą
ir į kompiuterį įsidiegti specialią programinę įrangą.

El. parašas USB laikmenoje
VĮ „Registrų Centras“ ir UAB „Skaitmeninio Sertifikavimo Centras“ išduoda el.
parašus lustinėse kortelėse ir saugiose USB laikmenose.
Daugiau informacijos rasite:
VĮ „Registrų Centras“ - http://www.elektroninis.lt
UAB „Skaitmeninio Sertifikavimo Centras“ - http://www.ssc.lt
Pastaba! Kad pasirašyti kortele reikės papildomai įsigyti lustinių kortelių skaitytuvą
ir į kompiuterį įsidiegti specialią programinę įrangą; kad pasirašyti USB laikmena,
reikės į kompiuterį įsidiegti specialią programinę įrangą.

El. parašas USB laikmenoje
VĮ „Registrų Centras“ ir UAB „Skaitmeninio Sertifikavimo Centras“ išduoda el.
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reikės į kompiuterį įsidiegti specialią programinę įrangą.

Mūsų paslaugos internetu tiesiai iš Jūsų namų ar biuro!
Mūsų paslaugos internetu tiesiai iš Jūsų namų ar biuro!
Šias mūsų seniūnijos teikiamas el. paslaugas Jūs galite užsisakyti internetu iš savo
kompiuterio ar išmanaus telefono nesilankydami seniūnijoje:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Gyvenamosios vietos deklaravimas Lietuvoje;
Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos;
Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į
gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas;
Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės
teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą
deklaravusius asmenis išdavimas;
Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas;
Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas.

Sąraše pateiktoms el. paslaugoms Nr. 1-4 gauti užtenka tik elektroninėmis priemonėmis
nustatyti tapatybę (pvz. el. bankininkystės pagalba). Sąraše pateiktoms el. paslaugoms Nr. 5
ir Nr. 6 gauti būtina turėti elektroninį parašą! Daugiau informacijos kitoje lapelio pusėje.

Žingsniai, kaip gauti el. paslaugą:
1. Apsilankykite Elektroninių valdžios vartų portale adresu www.epaslaugos.lt ;
2. Į paieškos laukelį įveskite norimos užsisakyti paslaugos pavadinimo pradžią ir
pasirinkite automatiškai pasiūlytą reikiamą paslaugą;
3. Vykdykite nurodymus priklausomai nuo situacijos (pasirinkite savivaldybę,
spauskite mygtuką „Užsakyti“, prisijunkite su el. parašu ar el. bankininkyste,
pildykite formą, jei reikia papildomų dokumentų nufotografuokite ar nuskenuokite
juos, pasirašykite el. parašu, apmokėkite ir pateikite);
4. Laukite paslaugos rezultato numatytu būdu.
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pasirinkite automatiškai pasiūlytą reikiamą paslaugą;
3. Vykdykite nurodymus priklausomai nuo situacijos (pasirinkite savivaldybę,
spauskite mygtuką „Užsakyti“, prisijunkite su el. parašu ar el. bankininkyste,
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El. paslaugoms gauti būtina turėti elektroninį parašą!
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El. paslaugai gauti galite naudotis vienu iš žemiau išvardintu el. parašo variantų.

El. paslaugai gauti galite naudotis vienu iš žemiau išvardintu el. parašo variantų.

Mobilusis el. parašas
Nuvykite į savo mobiliojo ryšio operatoriaus („Omnitel“, „Bitė“, „Tele2“,
„Teledema“) saloną ir įsigykite SIM kortelę, turinčią mobilaus parašo funkciją.
Įsidėję išduotą SIM kortelę galėsite pasirašyti el. parašu turint vien tik mobilų
telefoną.
Daugiau informacijos rasite:
Bitė - http://www.bite.lt/verslui/paslaugos/elektroninis-parasas
Omnitel - http://www.omnitel.lt/eparasas
Tele2 - http://tele2.lt/privatiems/ismaniosios-paslaugos/mobilusis-parasas
Teledema - http://www.teledema.lt/papildomos-paslaugos/naudingos-asmeninespaslaugos
Pastaba! Su mobiliuoju el. parašu galėsite ne tik pasirašyti prašymus paslaugai
suteikti, bet ir jungtis praktiškai į visų Lietuvos bankų el. bankininkystės sistemas
(nebereikės turėti ir nešiotis slaptažodžių kortelės ar slaptažodžio generatoriaus).
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suteikti, bet ir jungtis praktiškai į visų Lietuvos bankų el. bankininkystės sistemas
(nebereikės turėti ir nešiotis slaptažodžių kortelės ar slaptažodžio generatoriaus).

Asmens tapatybės kortelė
Nuo 2009 metų Lietuvos Respublikos piliečiams išduodamos lustinės asmens
tapatybės kortelės su elektroniniu parašu. Jei Jūsų asmens tapatybės kortelė išduota
iki 2009 metų, naują asmens tapatybės kortelę galite užsisakyti artimiausioje
Migracijos tarnyboje (http://www.migracija.lt) .
Daugiau informacijos adresu http://www.eid.lt
Pastaba! kad pasirašyti kortele reikės papildomai įsigyti lustinių kortelių skaitytuvą
ir į kompiuterį įsidiegti specialią programinę įrangą.
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El. parašas USB laikmenoje
VĮ „Registrų Centras“ ir UAB „Skaitmeninio Sertifikavimo Centras“ išduoda el.
parašus lustinėse kortelėse ir saugiose USB laikmenose.
Daugiau informacijos rasite:
VĮ „Registrų Centras“ - http://www.elektroninis.lt
UAB „Skaitmeninio Sertifikavimo Centras“ - http://www.ssc.lt
Pastaba! Kad pasirašyti kortele reikės papildomai įsigyti lustinių kortelių skaitytuvą
ir į kompiuterį įsidiegti specialią programinę įrangą; kad pasirašyti USB laikmena,
reikės į kompiuterį įsidiegti specialią programinę įrangą.
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Mūsų paslaugos internetu tiesiai iš Jūsų namų ar biuro!
Mūsų paslaugos internetu tiesiai iš Jūsų namų ar biuro!
Šias mūsų savivaldybės teikiamas el. paslaugas Jūs galite užsisakyti internetu iš
savo kompiuterio ar išmanaus telefono nesilankydami savivaldybėje:
1. Išvados dėl nekilnojamojo ar kitokio turto pirkimo, įkeitimo, pardavimo ar
dovanojimo išdavimas;
2. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas,
pakeitimas ar panaikinimas.
El. paslaugoms gauti būtina turėti elektroninį parašą! Daugiau informacijos kitoje
lapelio pusėje.
Žingsniai, kaip gauti el. paslaugą:
1. Apsilankykite Elektroninių valdžios vartų portale adresu www.epaslaugos.lt ;
2. Į paieškos laukelį įveskite norimos užsisakyti paslaugos pavadinimo pradžią ir
pasirinkite automatiškai pasiūlytą reikiamą paslaugą;
3. Vykdykite nurodymus priklausomai nuo situacijos (pasirinkite savivaldybę,
spauskite mygtuką „Užsakyti“, prisijunkite su el. parašu ar el. bankininkyste,
pildykite formą, jei reikia papildomų dokumentų nufotografuokite ar
nuskenuokite juos, pasirašykite el. parašu, apmokėkite ir pateikite);
4. Laukite paslaugos rezultato numatytu būdu.
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4. Laukite paslaugos rezultato numatytu būdu.

1. Apsilankykite Elektroninių valdžios vartų portale adresu www.epaslaugos.lt ;
2. Į paieškos laukelį įveskite norimos užsisakyti paslaugos pavadinimo pradžią ir
pasirinkite automatiškai pasiūlytą reikiamą paslaugą;
3. Vykdykite nurodymus priklausomai nuo situacijos (pasirinkite savivaldybę,
spauskite mygtuką „Užsakyti“, prisijunkite su el. parašu ar el. bankininkyste,
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4. Laukite paslaugos rezultato numatytu būdu.

El. paslaugoms gauti būtina turėti elektroninį parašą!
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El. paslaugai gauti galite naudotis vienu iš žemiau išvardintu el. parašo variantų.
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Mobilusis el. parašas
Nuvykite į savo mobiliojo ryšio operatoriaus („Omnitel“, „Bitė“, „Tele2“,
„Teledema“) saloną ir įsigykite SIM kortelę, turinčią mobilaus parašo funkciją.
Įsidėję išduotą SIM kortelę galėsite pasirašyti el. parašu turint vien tik mobilų
telefoną.
Daugiau informacijos rasite:
Bitė - http://www.bite.lt/verslui/paslaugos/elektroninis-parasas
Omnitel - http://www.omnitel.lt/eparasas
Tele2 - http://tele2.lt/privatiems/ismaniosios-paslaugos/mobilusis-parasas
Teledema - http://www.teledema.lt/papildomos-paslaugos/naudingos-asmeninespaslaugos
Pastaba! Su mobiliuoju el. parašu galėsite ne tik pasirašyti prašymus paslaugai
suteikti, bet ir jungtis praktiškai į visų Lietuvos bankų el. bankininkystės sistemas
(nebereikės turėti ir nešiotis slaptažodžių kortelės ar slaptažodžio generatoriaus).
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(nebereikės turėti ir nešiotis slaptažodžių kortelės ar slaptažodžio generatoriaus).

Asmens tapatybės kortelė
Nuo 2009 metų Lietuvos Respublikos piliečiams išduodamos lustinės asmens
tapatybės kortelės su elektroniniu parašu. Jei Jūsų asmens tapatybės kortelė išduota
iki 2009 metų, naują asmens tapatybės kortelę galite užsisakyti artimiausioje
Migracijos tarnyboje (http://www.migracija.lt) .
Daugiau informacijos adresu http://www.eid.lt
Pastaba! kad pasirašyti kortele reikės papildomai įsigyti lustinių kortelių skaitytuvą
ir į kompiuterį įsidiegti specialią programinę įrangą.
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El. parašas USB laikmenoje
VĮ „Registrų Centras“ ir UAB „Skaitmeninio Sertifikavimo Centras“ išduoda el.
parašus lustinėse kortelėse ir saugiose USB laikmenose.
Daugiau informacijos rasite:
VĮ „Registrų Centras“ - http://www.elektroninis.lt
UAB „Skaitmeninio Sertifikavimo Centras“ - http://www.ssc.lt
Pastaba! Kad pasirašyti kortele reikės papildomai įsigyti lustinių kortelių skaitytuvą
ir į kompiuterį įsidiegti specialią programinę įrangą; kad pasirašyti USB laikmena,
reikės į kompiuterį įsidiegti specialią programinę įrangą.
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Mūsų paslaugos internetu tiesiai iš Jūsų namų ar biuro!
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Šias mūsų savivaldybės teikiamas el. paslaugas Jūs galite užsisakyti internetu iš
savo kompiuterio ar išmanaus telefono nesilankydami savivaldybėje:
1.
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Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar
jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas arba jame nurodytos transporto
priemonės keitimas;
Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas, dublikato
išdavimas, patikslinimas ar panaikinimas;
Licencijos ar licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio
susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, duomenų
atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas;
Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas.
Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas,
dublikato išdavimas ar panaikinimas;
Teisės įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas;
Teisės įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių
gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas.

El. paslaugoms gauti būtina turėti elektroninį parašą! Daugiau informacijos kitoje
lapelio pusėje.
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2. Į paieškos laukelį įveskite norimos užsisakyti paslaugos pavadinimo pradžią ir
pasirinkite automatiškai pasiūlytą reikiamą paslaugą;
3. Vykdykite nurodymus priklausomai nuo situacijos (pasirinkite savivaldybę,
spauskite mygtuką „Užsakyti“, prisijunkite su el. parašu ar el. bankininkyste,
pildykite formą, jei reikia papildomų dokumentų nufotografuokite ar
nuskenuokite juos, pasirašykite el. parašu, apmokėkite ir pateikite);
4. Laukite paslaugos rezultato numatytu būdu.
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(nebereikės turėti ir nešiotis slaptažodžių kortelės ar slaptažodžio generatoriaus).
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ir į kompiuterį įsidiegti specialią programinę įrangą; kad pasirašyti USB laikmena,
reikės į kompiuterį įsidiegti specialią programinę įrangą.
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Šias mūsų savivaldybės teikiamas el. paslaugas Jūs galite užsisakyti internetu iš
savo kompiuterio ar išmanaus telefono nesilankydami savivaldybėje:
1. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra
ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas, įregistravimas, registracijos
duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, išregistravimas
ar pranešimas apie pardavimą;
2. Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimo, paveldėjimo
įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę,
partnerio išregistravimas ar išregistravimas;
3. Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų
keitimas mirus valdos valdytojui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo
verslo valdų registre arba partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio;
4. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui,
gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas;
5. Melioracijos statinių techninių dokumentų, techninių sąlygų projektavimui ar
miško įveisimui bei kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės
savininkams ir kitiems naudotojams.
El. paslaugoms gauti būtina turėti elektroninį parašą! Daugiau informacijos kitoje
lapelio pusėje.
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pildykite formą, jei reikia papildomų dokumentų nufotografuokite ar
nuskenuokite juos, pasirašykite el. parašu, apmokėkite ir pateikite);
4. Laukite paslaugos rezultato numatytu būdu.
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Asmens tapatybės kortelė
Nuo 2009 metų Lietuvos Respublikos piliečiams išduodamos lustinės asmens
tapatybės kortelės su elektroniniu parašu. Jei Jūsų asmens tapatybės kortelė išduota
iki 2009 metų, naują asmens tapatybės kortelę galite užsisakyti artimiausioje
Migracijos tarnyboje (http://www.migracija.lt) .
Daugiau informacijos adresu http://www.eid.lt
Pastaba! kad pasirašyti kortele reikės papildomai įsigyti lustinių kortelių skaitytuvą
ir į kompiuterį įsidiegti specialią programinę įrangą.
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El. parašas USB laikmenoje
VĮ „Registrų Centras“ ir UAB „Skaitmeninio Sertifikavimo Centras“ išduoda el. parašus
lustinėse kortelėse ir saugiose USB laikmenose.
Daugiau informacijos rasite:
VĮ „Registrų Centras“ - http://www.elektroninis.lt
UAB „Skaitmeninio Sertifikavimo Centras“ - http://www.ssc.lt
Pastaba! Kad pasirašyti kortele reikės papildomai įsigyti lustinių kortelių skaitytuvą ir į
kompiuterį įsidiegti specialią programinę įrangą; kad pasirašyti USB laikmena, reikės į
kompiuterį įsidiegti specialią programinę įrangą.

El. parašas USB laikmenoje
VĮ „Registrų Centras“ ir UAB „Skaitmeninio Sertifikavimo Centras“ išduoda el. parašus
lustinėse kortelėse ir saugiose USB laikmenose.
Daugiau informacijos rasite:
VĮ „Registrų Centras“ - http://www.elektroninis.lt
UAB „Skaitmeninio Sertifikavimo Centras“ - http://www.ssc.lt
Pastaba! Kad pasirašyti kortele reikės papildomai įsigyti lustinių kortelių skaitytuvą ir į
kompiuterį įsidiegti specialią programinę įrangą; kad pasirašyti USB laikmena, reikės į
kompiuterį įsidiegti specialią programinę įrangą.

Mūsų paslaugos internetu tiesiai iš Jūsų namų ar biuro!

Mūsų paslaugos internetu tiesiai iš Jūsų namų ar biuro!
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savo kompiuterio ar išmanaus telefono nesilankydami savivaldybėje:
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1. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose ar renginio metu
išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas;
2. Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo
panaikinimas;
3. Neterminuotos, sezoninės ar vienkartinės licencijos verstis mažmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas,
patikslinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, panaikinimas;
4. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas,
papildymas (patikslinimas), dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymo
panaikinimas ar galiojimo panaikinimas;
5. Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas arba
pranešimo apie pasikeitusį reklamos spalvinį ir/ar grafinį vaizdą pateikimas;
6. Leidimo verstis didmeninę ar mažmeninę prekyba nefasuotais naftos
produktais išdavimas, leidimo dublikato išdavimas, leidimo papildymas
(patikslinimas), leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas arba leidimo
panaikinimas;
7. Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos
dujomis išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas (patikslinimas),
galiojimo sustabdymo panaikinimas arba panaikinimas;
8. Leidimo laikyti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo
sustabdymo panaikinimas.
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El. paslaugoms gauti būtina turėti elektroninį parašą! Daugiau informacijos kitoje
lapelio pusėje.
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Žingsniai, kaip gauti el. paslaugą:
1. Apsilankykite Elektroninių valdžios vartų portale adresu www.epaslaugos.lt ;
2. Į paieškos laukelį įveskite norimos užsisakyti paslaugos pavadinimo pradžią ir
pasirinkite automatiškai pasiūlytą reikiamą paslaugą;
3. Vykdykite nurodymus priklausomai nuo situacijos (pasirinkite savivaldybę, spauskite
mygtuką „Užsakyti“, prisijunkite su el. parašu ar el. bankininkyste, pildykite formą, jei
reikia papildomų dokumentų nufotografuokite ar nuskenuokite juos, pasirašykite el.
parašu, apmokėkite ir pateikite);
4. Laukite paslaugos rezultato numatytu būdu.
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El. paslaugai gauti galite naudotis vienu iš žemiau išvardintu el. parašo variantų.
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Mobilusis el. parašas
Nuvykite į savo mobiliojo ryšio operatoriaus („Omnitel“, „Bitė“, „Tele2“,
„Teledema“) saloną ir įsigykite SIM kortelę, turinčią mobilaus parašo funkciją.
Įsidėję išduotą SIM kortelę galėsite pasirašyti el. parašu turint vien tik mobilų
telefoną.
Daugiau informacijos rasite:
Bitė - http://www.bite.lt/verslui/paslaugos/elektroninis-parasas
Omnitel - http://www.omnitel.lt/eparasas
Tele2 - http://tele2.lt/privatiems/ismaniosios-paslaugos/mobilusis-parasas
Teledema - http://www.teledema.lt/papildomos-paslaugos/naudingos-asmeninespaslaugos
Pastaba! Su mobiliuoju el. parašu galėsite ne tik pasirašyti prašymus paslaugai
suteikti, bet ir jungtis praktiškai į visų Lietuvos bankų el. bankininkystės sistemas
(nebereikės turėti ir nešiotis slaptažodžių kortelės ar slaptažodžio generatoriaus).
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