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ĮVADAS 
UAB IRTC sukūrė Turto valdymo informacinę sistemą, kurios pagalba galima įgyvendinti daugumoje 
savivaldybių užsibrėžtus turto valdymo strateginius tikslus: 
 

1. užtikrinti racionalų ir efektyvų savivaldybės turto 
(pastatų, patalpų, inžinerinių statinių) valdymą, jo 
panaudojimo ir aptarnavimo efektyvumą ir  
 

2. užtikrinti savivaldybės turto naudojimo ekonominę grąžą 
(didinti pajamas, gaunamas iš nuomos mokesčio, mažinti 
nuomininkų įsiskolinimus už nuomą, vykdyti turto 
disponavimo stebėseną ir kontrolę ir pan.). 

 
Turto valdymo informacinėje sistemoje yra realizuojamos šios priemonės: 

 Skaitmenizuojama visa informacija apie savivaldybės valdomą turtą. Šių duomenų pagrindu 
yra sukuriama ir palaikoma vieninga duomenų bazė; 

 Sukuriamas vienas internetinis portalas, kuriame nuotoliniu būdu deklaruojami ir apdorojami 
duomenys apie turto objektus, atsisakant popierinių ataskaitų ir aktų; 

 Sukuriama galimybė patogiai ir operatyviai dirbti vieningoje informacinėje sistemoje su 
valdomo turto kadastrinėmis bylomis, pažymomis, sutartimis ir sąskaitomis; 

 Vieningoje informacinėje sistemoje sukuriama galimybė formuoti užduotis ir jų atlikimo 
planus bei atlikti užduočių ir planų vykdymo kontrolę, susijusią su savivaldybės valdomo turto 
panaudojimu ir eksploatavimu; 

 Vykdyti pastovią analizę ir vertinimą, kaip efektyviai yra valdomas ar naudojamas savivaldybės 
valdomas turtas, pagal kainą vienam darbuotojui arba ploto vienetui.  

 
Dabartinė situacija savivaldybėse. 
 
Savivaldybėms priklauso daug nekilnojamo turto, kurį reikia administruoti ir efektyviai panaudoti.  
Šiuose nekilnojamo turto objektuose yra daug kito materialaus turto, kurį taip pat, reikia administruoti 
bei vertinti jo panaudojimo efektyvumą ir tikslingumą.  
 
Tačiau dažnu atveju, savivaldybių turtas valdomas decentralizuotai. O įstaigos ar savivaldybių skyriai 
dirba skirtingais metodais, bei naudoja skirtingas sistemas. Taip pat didelė dalis duomenų laikoma 
popieriniuose dokumentuose.  
Visa tai, darbą su savivaldybės valdomu turtu daro sudėtingą ir dažnai neefektyvų - reikalaujantį daug 
darbo laiko ir kitų resursų.  
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Kylančios problemos dėl neefektyvaus turto valdymo ir galimi jų sprendimo būdai 
 Objektų nuoma ar teikiamos paslaugos neduoda maksimalios galimos finansinės naudos. 

Sprendimas: Turto valdymo sistemoje, ataskaitų pagalba, įvertinami ir palyginami patiriami kaštai ir 
gaunamos pajamos. Šios analizės pagrindu – optimizuojamas turto panaudojimas. 

 Dažnai, gaunama informacija apie turtą ar jo panaudojimą yra netiksli ir turima informacija sudėtingai 
prieinama, ja suinteresuotiems darbuotojams ar vadovams. Duomenų pateikimas ir jų gavimas yra 
sudėtingas bei ilgai trunkantis. 
Sprendimas: Naudojant turto valdymo sistemą – centralizuojamas darbas su nekilnojamu ir smulkiuoju 
turtu – visa informacija vienoje vietoje. Duomenų pateikimas ir jų gavimas pilnai perkeliamas į 
elektroninę  erdvę. Taip supaprastinamas duomenų pateikimas bei priėjimas prie reikiamos 
informacijos. 

 Dėl žmogiškojo faktoriaus, surenkant ir pateikiant duomenis, daromos klaidos (duomenys gali būti 
netikslūs), kurios įtakoja sprendimų kokybę bei reikalauja papildomo laiko klaidų taisymui. 
Sprendimas: Sistemoje galima automatizuoti pastato duomenų surinkimą ir suvedimą į duomenų bazę 
naudojant reikiamas informacines priemones, kurių pagalba sukuriami  saugikliai nuo žmogiškųjų 
klaidų, tam atvejui, kai duomenys suvedami rankiniu būdu. Tuo pačiu, sukuriamos galimybės 
sinchronizuoti duomenis su kitomis, savivaldybėje naudojamų, informacinių sistemų duomenų bazėmis. 

 Specifinei informacijai apie objektus surinkti, apdoroti, saugoti ir pateikti reikia daug popieriaus ir įvairių 
įstaigų darbuotojų darbo laiko. Tos informacijos pagrindu suformuotos užduotys nekokybiškai arba lėtai 
pasiekia už jų vykdymą atsakingus asmenis. 
Sprendimas: Sukuriamas vienas internetinis portalas (vienas langelis), informacijos pateikimui apie 
objektus ir šios informacijos pagrindu, formuojamos užduotys, kurios priskiriamos atsakingiems 
asmenims. Tai didina darbo operatyvumą, kokybę ir efektyvumą.  

 Neturint informacijos vienoje vietoje ir neatliekant kokybiškos duomenų analizės yra sudėtinga planuoti 
investicijas.  
Sprendimas: Sistemoje – kaip vieninga visuma yra kaupiami ir saugomi duomenys apie kiekvieną turto 
objektą: jo būklę (apžiūros žurnalai), panaudojimo ir eksploatacijos įstorija. Tai leidžia, ataskaitų 
pagrindu, paruošti bei priimti efektyvesnius ir tikslesnius sprendimus, ruošiant investicijas.  

 
Turto valdymo sistemos sukūrimas padidina turto valdymo efektyvumą ir mažina tam reikalingų 
duomenų surinkimo kaštus. 
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DETALUS APRAŠYMAS 
 

1. Turto valdymo informacinė sistema (toliau – TVS arba Sistema). 
2. Sistema gali būti įdiegiama, sukonfigūruojama, adaptuojama, integruojama IRTC arba Užsakovo 
virtualiame serveryje; 
3. Sistema yra pasiekiama interneto naršyklėje. 
 
4. Sistemos paskirtis 
4.1. Užtikrinti racionalų ir efektyvų savivaldybės nekilnojamojo turto (žemės, pastatų, patalpų, statinių, 
kelių, inžinerinių tinklų ir įrenginių) valdymą, didinti jo panaudojimo ir aptarnavimo efektyvumą; 
4.2. Padidinti informacijos apie savivaldybės nekilnojamąjį turtą pasiekiamumą suinteresuotiems 
asmenims. 
 
5. Pagrindinės Sistemos savybės 
5.1. skaitmenizavus visą informaciją apie savivaldybės valdomą nekilnojamąjį turtą, šių duomenų pagrindu 
sukuriama ir palaikoma vieninga duomenų bazė; 
5.2. sukuriama galimybė patogiai ir operatyviai dirbti vieningoje informacinėje sistemoje su valdomo 
nekilnojamojo turto kadastrinėmis bylomis, pažymomis, sutartimis ir sąskaitomis; 
5.3. vieningoje Sistemoje sukuriama galimybė formuoti užduotis ir jų atlikimo planus bei atlikti užduočių ir 
planų vykdymo kontrolę, susijusią su savivaldybės valdomo nekilnojamojo turto panaudojimu ir 
eksploatavimu; 
5.4. Sistemoje kaupiami ir saugomi duomenys apie pastatų eksploataciją (aptarnavimo sutartys, atliktų 
pakeitimų dokumentacija, energetiniai suvartojimai, turto išlaikymo išlaidos ir kt.); 
5.5. Sistemoje realizuojamas duomenų apsikeitimas su kitomis naudojamomis informacinėmis sistemomis 
(Nekilnojamojo turto registru, Dokumentų valdymo sistema, Buhalterinės apskaitos sistema ir kt.), atskirai 
suderintais protokolais ir formatais. 
 
Pagrindinės sąvokos, apibrėžimai, akronimai ir santrumpos 
 

IRTC UAB Informatikos ir ryšių technologijų centras 

TVS ar Sistema Turto valdymo sistema 

DB 
TVS duomenų bazė, kurios duomenys aprašomi struktūrizuotų užklausų kalba 
(angl. SQL) 

Sutartis 
Susitarimas teikti/gauti Paslaugas sutartyje numatytiems Objektams 
nustatytomis sąlygomis bei kainomis, arba dėl turto panaudojimo (panauda, 
nuoma). 

Objektas 
Nekilnojamas turtas (sklypas, kelias, gatvė, pastatas, butas, patalpa, inžineriniai 
tinklai ar statiniai). 
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Kontaktiniai 
duomenys 

PG arba Gyventojo telefono Nr., el. paštas bei kiti duomenys būtini su juos 
susisiekti  

Užduotis 
Nurodymas atlikti tam tikrus veiksmus/darbus arba prižiūrėti jų atlikimą (kai tai 
atlieka trečia šalis) 

Užduoties duomenų 
kortelė 

Detali informacija apie Užduotį, jos priežastis, PG, turinį, vykdymo eigą, įskaitant 
visus reikalingus jai vykdyti dokumentus.   

Užduoties tipas Užduočių grupė, kurių atlikimui reikalinga tam tikra kvalifikacija bei kompetencija. 

Darbuotojai Visi darbuotojai dalyvaujantys turto valdymo teikimo procesuose 

Atsakingas  
Darbuotojas, padalinio ar grupės vadovas, kuris atsakingas už atliekamų 
darbų/veiksmų kontrolę. 

Vykdytojas 
Darbuotojas – specialistas, kuriam Atsakingas Darbuotojas paskiria atlikti 
Užduotis. 

Vartotojas 
Asmuo arba įmonė, turintis teisę prisijungti prie TVS sistemos bei vykdyti jam 
priskirtos rolės funkcijas.  

Vartotojo rolė 
Vartotojui suteiktų teisių bei funkcijų rinkinys priskirtas jam TVS 
administratoriaus. 

Pranešimas Pateikta informacija (skundas, užsakymas, informavimas ir pan.) 

IRTC (PT) Įmonė teikianti Paslaugas 

Paslaugos gavėjas 
(PG) 

Fizinis arba Juridinis asmuo perkantis iš Paslaugų IRTC Paslaugas Sutartyje 
numatytomis sąlygomis. 

 
Turto valdymo sistemos loginė schema 
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Pastaba. Schemoje pavaizduoti tik esminiai loginiai sistemos elementai (nėra pavaizduoti galimi ryšiai su išorinėmis 
sistemomis), sistemoje naudojamų registrų sąveika ir jų loginiai ryšiai. Sistemos duomenų pagrindą sudaro objektų registras 
(nekilnojamo turto objektai). Visa kita informacija yra pagalbinė, t.y. objektų nuosavybė, sutartys, dokumentacija. Duomenų 
atvaizdavimui ir valdymui pavaizduoti moduliai tokie kaip: TPŽ (turto priežiūros žurnalas), pranešimai, užduotys, patalpų planai, 
žemėlapis, ataskaitų modulis. 

 
6. Sistemos funkcionalumo savybės: 

6.1. Bendros savybės 
6.1.1. Sistema yra sukurta internetinių technologijų pagrindu ir yra pasiekiama, neatsižvelgiant į 

vartotojo platformą (Windows, Linux ir t.t.), yra administruojama be klaidų ir iškraipymų, 
išlaikant visą funkcionalumą, su naujausiomis naršyklių Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Opera, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari versijomis. 
Sistema gali būti naudojama mobiliojoje aplinkoje. 

6.1.2. Sistemos prieiga (per naršyklę) funkcionuoja Microsoft Windows 7 ir naujesnėse Microsoft 
Windows operacinėse sistemose. 

6.1.3. Sistema gali būti įdiegta į IRTC  arba į paslaugų gavėjo ( toliau – PG) pateiktą, atitinkantį 
reikalavimus, virtualų serverį. 

6.1.4. Sistemos duomenys yra saugomi centralizuotai virtualiame serveryje esančioje Microsoft SQL 
Server 2016 ar naujesnėje duomenų bazių valdymo sistemoje.  

6.1.5. IRTC savo virtualiame serveryje pateikia duomenų bazių valdymo sistemą. 
6.1.6. IRTC užtikrina visų Sistemos funkcijų veikimą visą sutartą paslaugų teikimo laikotarpį. 
6.1.7. IRTC užtikrina Sistemos atnaujinimų, būtinų Sistemos funkcionavimui, kūrimą ir diegimą 

(atnaujinimai nėra nauji Sistemos funkcionalumai). 
6.1.8. Sistema yra realizuota remiantis trijų sluoksnių architektūros principais, kurioje išskiriami šie 

trys pagrindiniai sluoksniai: 
 duomenų; 
 sistemos logikos; 
 pateikimo (naudotojo sąsajos). 

6.1.9. Sistema yra sukurta naudojant serveris-klientas architektūrą. 
6.1.10. Kiekvienam Sistemos naudotojui sukuriamas prisijungimo vardas ir suteikiamos teisės, 

leidžiančios ar draudžiančios vienus ar kitus veiksmus Sistemoje. 
6.1.11. Visus tris sistemos architektūros sluoksnius įgyvendinanti programinė įranga yra 

centralizuotai administruojama ir atnaujinama. 
6.1.12 Sistemos naudotojų skaičius nėra ribojamas. 
6.1.13. Sistema yra visiškai pritaikyta dirbti pagal Pirkėjo nustatytą tvarką ir su tuo susijusius darbo 

organizavimo ypatumus ir principus. 
6.1.14. Įdiegus Sistemą, yra pateikiama išsami Sistemos naudotojo instrukcija lietuvių kalba. 
6.2. Sistemos saugumo savybės 
6.2.1. Sistemos naudotojai savo tapatybę patvirtina unikaliu naudotojo vardu ir slaptažodžiu. 
6.2.2. Sistemoje yra realizuotos kelios tipinės naudotojų rolės: Sistemos administratorius; Sistemos 

tvarkytojas; Sistemos stebėtojas. Kurias galima papildyti. 
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6.2.3. Prisijungimus Sistemos naudotojams sukuria Sistemos administratorius. 
6.2.4. Yra galimybė skirtingoms naudotojų rolėms nustatyti skirtingus reikalavimus slaptažodžiui: 

 simbolių, sudarančių slaptažodį, skaičius; 
 slaptažodį sudarančių simbolių tipai (didžiosios ir mažosios raidės, skaičiai ar 

specialieji simboliai) 
 slaptažodžio galiojimo laikotarpis (dienomis); 
 saugomas buvusių slaptažodžių skaičius; 
 pirmą kartą jungiantis, prievolė pasikeisti slaptažodį; 
 didžiausias leistinas nepavykusių mėginimų prisijungti skaičius; 
 automatinis paskyros blokavimas po nesėkmingų mėginimų prisijungti skaičiaus; 
 automatinis naudotojo paskyros atblokavimas po nurodyto skaičiaus valandų;  
 slaptažodžio atkūrimo / pakeitimo galimybė, naudojant el. paštą, naudotojui 

pamiršus slaptažodį.  
6.2.5. Yra galimybė Sistemos administratoriui atblokuoti užblokuotą naudotojo paskyrą ir/ ar  

pakeisti slaptažodį. 
6.2.6. Yra  naudotojų veiksmų registravimo žurnalas, kuriame saugomi duomenys apie šiuos 

naudotojų atliekamus veiksmus: 
 sėkmingai atliktus prisijungimus; 
 nesėkmingus bandymus prisijungti; 
 naudotojų darbo laiko apskaita prisijungus (fiksuojant sesijos pabaigą arba atsijungimą). 

6.2.7. Yra naudojamas šifruotas ryšys HTTPS protokolu. 
6.2.8. Naudojant IRTC suteiktą sistemos domeno vardą yra įdiegiamas SSL sertifikatas. 
6.3. Sistemos naudotojo sąsajos savybės 
6.3.1. Sistemos naudotojo sąsaja (meniu, ekraninės formos bei Sistemos pranešimai) yra pateikiama 

lietuvių kalba. 
6.3.2. Sistemos funkcijos naudotojui yra pateikiamos pagrindinio Sistemos meniu pagalba.  
6.3.3. Sistemos naudotojui, skirta Sistemos dokumentacija, yra parengta elektroninėje formoje. 
6.3.4. Sistemos naudotojui pateikiami informaciniai, perspėjimų bei klaidų pranešimai yra išsamūs 

ir informatyvūs. Pranešimai, informuojantys apie transakcijos vykdymo metu nustatytus 
sistemos duomenų atžvilgiu taikomų taisyklių pažeidimus, pateikia informaciją apie tai, 
kokiame kontekste yra identifikuotas taisyklės pažeidimas, nurodant Sistemos naudotojui 
suprantamų turto objektų atributų reikšmes. 

6.3.5. Sistema užtikrina, kad su Sistema būtų leidžiama dirbti tik galiojantį Sistemos naudotojo vardą 
ir jį atitinkantį slaptažodį pateikusiam naudotojui. 

6.3.6. Sistemoje yra įgyvendintos teisių Sistemos naudotojams skirstymo priemonės, užtikrinančios 
teisių skirstymą Sistemos naudotojams įvardintų teisių rinkinių (vaidmenų)  pagalba. 

6.3.7. Sistemoje yra įgyvendintos priemonės, suteikiančios Sistemos administratoriui galimybę 
priskirti naudotojams roles, sudarant rolei priskirtų elementarių sistemos funkcijų arba 
sistemos modulių (ekraninių formų arba atskaitų), o taip pat kitų vaidmenų sąrašus. 
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6.3.8. Sistemoje yra įgyvendintos priemonės, užtikrinančios, kad Sistemos naudotojas galės iškviesti 
tik tuos programinius modulius (ekranines formas arba ataskaitas), kurie įgyvendina jam 
tiesiogiai arba vaidmenų pagalba priskirtas funkcijas – Sistemos naudotojui „prieinamus“ 
modulius. 

6.3.9. Sistemoje yra įgyvendintos priemonės, užtikrinančios, kad Sistemos duomenų nematytų tie 
naudotojai, kurie neturi tam teisių, tame tarpe ir teisių objektams. 

6.3.10. Sistemos pagalba galima:  
 sudaryti naudotojų duomenų bazę ir ją administruoti, kaupti bei atnaujinti duomenis. 
 Sudaryti objektų, pastatų ir įrengimų duomenų bazę ir juos priskirti turto naudotojams 

6.3.11. Sistemoje yra įgyvendintos priemonės, įgalinančios Sistemos naudotojui atlikti Sistemos 
ekraninėse formose pateikiamų įrašų paiešką/filtravimą pagal esminių ekraninėje formoje 
pateikiamų duomenų laukų reikšmes. 
Ši galimybė yra užtikrinama kiekvienoje Sistemos ekraninėje formoje, kurioje pateikiami 
Sistemos duomenų bazėje saugomi duomenys. 

6.3.12. Sistemoje yra įgyvendintos priemonės įgalinančios Sistemos naudotojui atlikti sąrašinių 
duomenų rikiavimą pagal vieną pasirinktą sąrašo lauką (didėjančiai arba mažėjančiai). 

6.3.13. Sistemoje yra įgyvendintos priemonės, įgalinančios Sistemos  naudotojui sąrašuose pateiktus 
duomenis eksportuoti į Microsoft Excel formato failą. 
Įrašų eksportavimo metu yra taikomi Sistemos  naudotojo ekraninėje formoje užduoti įrašų 
paieškos/filtravimo kriterijai. 
Baigus įrašų eksportą Sistema perduoda automatiniam atsisiuntimui naudotojo naršyklėje 
Excel tipo failą. 

6.3.14. Sistemoje yra numatytos duomenų importavimo ir eksportavimo priemonės, naudojamos 
įgyvendinant sąsajas su kitomis informacinėmis sistemomis.  

6.3.15.  Sistemoje yra įgyvendintos automatinio dokumentų ir operacijų numeravimo pagal nurodytus 
serijos ir numerio šablonus priemonės. 

6.4. Objektų duomenų registro modulio savybės 
6.4.1. Objektų modulyje pagal kiekvieną objektą yra saugomi šie objektų duomenys: 

 NTR unikalus numeris (kadastro numeris); 
 pavadinimas, adresas; 
 tipas bei paskirtis; 
 geografinės koordinatės (nustatoma pagal objekto adresą. Su galimybe patikslinti 
elektroniniame žemėlapyje); 
 objektas gali turėti laisvai, be apribojimų plečiamą požymių sąrašą: pastatų skaičius, 
plotas, patalpų skaičius, naudotojų skaičius ir kt.; 
 pagrindiniai techniniai objekto parametrai ir rodikliai; 
 su objektu susijusi techninė ir kita dokumentacija; 
 objektui priskirtos sutartys; 
 kontaktinė informacija; 
 turto vertė  
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6.4.2. Objektų duomenų registre yra numatyti visi filtrai, būtini atrinkti objektus pagal unikalų 
kodą, adresą, pavadinimą, tipą ir pan. 

6.4.3. Objekto duomenų registre yra greitai pasiekiami sutarčių, pagal kurias jis yra 
aptarnaujamas, duomenys. 

6.4.4. Objekto duomenų registre yra greitai pasiekiami objekto dokumentai, prisegti elektronine 
forma (projektai, nuotraukos kita techninė informacija).  

6.4.5. Objekto duomenų registre yra įgyvendinta galimybė koreguoti įvestus duomenis bei visus 
parametrus, naudojamus skaičiavimams. 

6.4.6. Yra galimybė objektui priskirti atsakingą naudotoją. 
6.4.7. Objekto duomenų registre yra pateikiami duomenys apie objekte atliktus, vykdomus bei 

planuojamus vykdyti darbus. 
6.5. Objektų duomenų registro tvarkymo ir naudojimo funkcionalumai 
6.5.1. Yra realizuota centralizuota objektų duomenų tvarkymo galimybė. Taip pat, decentralizuota 

duomenų tvarkymo galimybė, pagal kiekvieną objektą, individualiai. 
6.5.2. Sistemoje, naudotojų galimybės tvarkyti objektų duomenis yra konfigūruojamos. 
6.5.3. Visi veiksmai susiję su objektų duomenų tvarkymu yra fiksuojami pasikeitimų žurnale, 

suteikiant galimybę sužinoti kas, kada ir kokius duomenis keitė. 
6.5.4. Objekto naudotojas, decentralizuotai tvarkantis objekto duomenis, neturi galimybės keisti 

jam nepriskirtų objektų duomenų. 
6.5.5. Yra realizuota galimybė tam tikriems Sistemos naudotojams suteikti teisę kontroliuoti visų 

objektų duomenis. 
6.5.6. Objektų duomenų registre esantys pastatai yra atvaizduojami žemėlapyje. 
6.5.7. Yra galimybė atvaizduoti ArcGIS sluoksnius (ESRI GIS kaupiamą geografinę informaciją) 
6.5.8. Yra galimybė, objektų duomenų registre esantiems pastatams sukurti ir tvarkyti patalpų 

išdėstymo schemas, jas susiejant su registruotomis patalpomis ir jų informacija. 
6.5.9. Pastatų patalpų išdėstymo schemose yra galimybė atvaizduoti inžinerines pastato sistemas ir 

naudojamus apskaitos prietaisus. 
6.6. Objektų panaudojimo sutarčių sudarymas ir administravimas (panaudos, patikėjimo teisės 

ir t.t. ) 
6.6.1. Sistemoje yra įgyvendinta galimybė atlikti šiuos, su panaudojimo sutartimis, susijusius 

veiksmus: 
 sutarties kūrimas; 
 sutarties redagavimas; 
 sutarties kopijavimas. Užpildomas naujo sutarties kūrimo langas, kopijuojami sutarties 
duomenys;  
 sutarties galiojimo stabdymas.  

6.6.2. Objektams, kurie perduoti naudoti pagal sutartis, yra suformuojamos sutarties duomenų 
kortelės, kuriose yra išvardijamos objekto naudojimo sąlygos ir kiti reikalavimai, fiksuojant 
įsigaliojimo ir pasibaigimo datas. 
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6.6.3. Sistemoje panaudos ir naudojimo kitokioms sutartims sudaryti yra paruošiami sutarčių 
šablonai. 

6.6.4. Sudarytų sutarčių sąlygas gali redaguoti tik tam teises turintys naudotojai. 
7.6.5. Sistemoje yra realizuota automatinė sutarčių galiojimo ir pranešimų apie galiojimo pabaigą 

sistema. 
6.6.6. Sistemoje yra galimybė sistemos sugeneruotas sutartis perduoti pasirašyti į naudojamą 

Dokumentų valdymo sistemą  
6.6.7. Sistemoje yra galimybė pasirašyti popierines sutartis vietoje: planšetėje pirštu ar specialiu 

rašikliu  
6.7. Sąsajos su kitomis informacinėmis sistemomis 
6.7.1. Sistema turi yra galimybė duomenis į kitas sistemas perkelti automatiškai, suderintu formatu 

ir periodiškumu, kurį pateikia Pirkėjas, o taip pat rankiniu būdu, suformuojant atitinkamą 
duomenų failą. 

6.7.2. Sistema turi galimybę perduoti ir priimti duomenis iš Pirkėjo Dokumentų valdymo sistemos 
(toliau – DVS) suderintu formatu ir apimtimi. 

6.7.3. Sistema turi galimybę pateikti ir priimti duomenis iš užsakovo Buhalterinės apskaitos 
informacinės sistemos (toliau – BAIS) suderintu formatu ir apimtimi. 

6.8. Objektų ir pastatų techninės priežiūros žurnalo (TPŽ) funkcionalumas 
6.8.1.  TPŽ funkcionalumas leidžia turto priežiūros vykdymą fiksuoti elektroninėje erdvėje. 
6.8.2. TPŽ modulį sudaro 8 (-ios) dalys: 

1 dalis. Statinio techniniai prižiūrėtojai ir jų kaita. 
2 dalis. Statinio būklės nuolatiniai stebėjimai. 
3 dalis. Kasmetinės apžiūros. 
4 dalis. Neeilinės apžiūros. 
5 dalis. Statybiniai tyrinėjimai. 
6 dalis. Statinio auditai. 
7 dalis. Nurodymai statinio techniniam prižiūrėtojui. 
8 dalis. Viešojo administravimo subjektų, vykdančių statinių naudojimo priežiūrą, nurodymai.  

6.8.3. Techninės priežiūros žurnalo modulio funkcionalumas leidžia Objekto duomenų kortelėje 
įvesti, saugoti bei peržiūrėti šią informaciją: 
 objekto techninę informaciją; 
 statinio techninės priežiūros žurnalo (toliau – TPŽ) duomenis, kaip jį reglamentuoja 
Statybos techninio reglamentas STR1.07.03:2017. 

6.8.4. TPŽ modulyje yra galimybė įvesti, saugoti ir peržiūrėti šią Objekto techninę informaciją: 
 bendri duomenys (statybos metai, energetinio naudingumo klasė, renovacijos metai ir 
tipas, aukštų skaičius, laiptinių skaičius, butų ir kitų patalpų skaičius); 
 plotai (bendras, naudingas, gyvenamas, šildomas, užstatytas, pagrindinis, stogo, rūsio, 
žemės sklypo, šilumos punkto, techninės priežiūros plotai); 
 techniniai parametrai (šildymo tipas, šilumos mazgo tipas, vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo tipas, dujų tiekimo tipas, stogo danga, sienų tipas, fasado architektūrinės detalės); 
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 pastato valdymas (valdymo forma, pastato valdytojas, pastato šildymo sistemų 
prižiūrėtojas, pastato techninis prižiūrėtojas, pastato priežiūros vadybininkas). 

6.8.5. TPŽ modulyje yra suformuojami Objektų ar pastatų priežiūros protokolų šablonai. 
6.8.6. Yra realizuota galimybė suteikti prieigą kontroliuojantiems valstybės, savivaldybės institucijų 

ir įstaigų atstovams prie Objekto techninės informacijos, dokumentų bei TPŽ įrašų. Gali būti 
suteikta teisė peržiūrėti ir (ar) daryti įrašus TPŽ.  

6.9. Objektų eksploatacijos bei aptarnavimo valdymo funkcionalumas 
6.9.1. Objektų eksploatacijos bei aptarnavimo valdymo dalis atlieka šias pagrindines funkcijas: 

 duomenų bazėje registruoja, kaupia bei saugoja visą informaciją, susijusią su aptarnavimo 
paslaugų teikimu objektuose; 
 formuoja darbuotojams ar subrangovams darbų užduotis bei reikiamu detalumu 
kontroliuoja jų vykdymą; 
 kontroliuoja ir vertina aptarnavimo veikloje dalyvaujančių darbuotojų darbo našumą; 
 kontroliuoja ir vertina atskirų Objektų arba jų pastatų aptarnavimo kaštus; 
 išmaniosiomis darbo priemonėmis (telefonu, planšetiniu kompiuteriu) nuotraukose 
fiksuoja Objektų gedimus, darbines situacijas, atliktus darbus. 

6.9.2. Sistemos Objektų eksploatacijos bei aptarnavimo valdymo dalis yra pasiekiama  interneto 
naršyklėse iš bet kurio stacionaraus, nešiojamojo kompiuterio bei  išmaniojo telefono. 

6.9.3. Sistemos Objektų eksploatacijos bei aptarnavimo valdymo dalyje yra realizuotas Sistemos 
naudotojų administravimas bei autorizacija, suteikiant jiems skirtingas teises.  Prieiga prie 
atskirų informacijos ir valdymo resursų yra įmanomas tik pagal atitinkamas Sistemos 
administratoriaus suteiktas teises. 

6.9.4. Sistemoje, kiekvienam Objektui ir pastatui yra sukonfigūruotos teikiamos aptarnavimo 
paslaugos bei priskirtos su tuo susijusios paslaugų teikimo sutartys arba priskirti darbuotojai 
ar Juridiniai asmenys, kurie vykdo sutartis.  

6.9.5. Sistemos objektų eksploatacijos bei aptarnavimo valdymo dalyje yra realizuota mobili 
aplikacija, skirta darbui objektuose ir veikianti išmaniuose įrenginiuose su Android ir iOS 
operacinėmis sistemomis. 

6.9.6. Sistemoje yra galimybė sukurti ir, esant poreikiui, pakoreguoti, papildyti metinius 
(pamėnesiui) viso turto priežiūros ir remonto darbų grafikus (pvz., šildymo sistemos 
priežiūros darbai, kondicionavimo sistemų priežiūros darbai ir kt.) bei nustatyti jų 
periodiškumą (kasdieninis, savaitinis, mėnesinis ir pan.).   

6.9.7. Sistemoje yra galimybė įvesti neplaninius (fiksuotus) darbus. Pvz., valymo paslaugos pagal 
atskirus užsakymus. 

6.9.8. Sistemoje yra realizuota galimybė formuoti darbų užduotis darbuotojams su galimybe fiksuoti 
darbų pradžią ir pabaigą arba atlikimo trukmę.  

6.9.9. Sistemoje yra realizuotas medžiagų sandėlis priskirtas kiekvienam darbuotojui ir medžiagų 
sunaudojimo fiksavimas (nurašymas) pagal kiekvieną darbuotojui priskirtą darbą. 

6.9.10. Sistemoje yra galimybė formuoti darbų atlikimo aktus. 
6.9.11. Sistemoje yra galimybė formuoti darbų sąmatas atliekamiems aptarnavimo darbams. 
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6.9.12. Peržiūrėti planuojamus aptarnavimo darbus grafike ir atlikti plano korekcijas.  
6.9.13. Yra galimybė stebėti suplanuotus ir vykdomus darbus. Darbai gali būti atvaizduoti 

kalendoriuje (išdėstant darbus ir jų statusus) arba pateikti sąrašo pavidalu, kurį galima filtruoti 
skirtingais pjūviais (darbus, būsenas ir pan.). 

6.9.14. Yra galimybė turto priežiūros bei eksploatacinių darbų grafiką (metinį, pamėnesiui), 
importuoti arba įvesti rankiniu būdu. 

6.9.15. Sistemoje yra galimybė atsakingiems asmenims priskirti nuolatinės priežiūros darbus pagal 
aptarnavimo sritis. 

6.9.16. Sistemoje yra galimybė už užduoties įvykdymą atsakingam asmeniui peržiūrėti su užduoties 
atlikimu susijusią informaciją, nustatyti užduoties statusą į „VYKDOMA“, o atlikus užduotį į 
„BAIGTA“. Taip pat yra galimybė rašyti komentarus, siųsti el. paštu pranešimus, susijusius su 
užduotimi, sukurti naują užduotį, susijusią su atliekama užduotimi: 
 Sistema turi galimybę siųsti el. paštu pranešimus apie naujas užduotis vykdytojams; 
 Sistema turi  galimybę siųsti  el. paštu priminimus paskirtiems vykdytojams apie darbus 
artėjančius prie termino pabaigos, vėluojančius darbus ir jų terminus;  
 Sistema turi  galimybę siųsti pranešimus el. paštu numatytiems Pirkėjo naudotojams 
(kuratoriams) apie atsakingų asmenų vykdomus darbus (užduotis), kurių terminas artėja 
prie pabaigos, vėluojančius darbus (užduotis) ir jų terminus. 

6.9.17. Sistemoje yra galimybė suformuoti ataskaitas apie nuolatinės priežiūros darbus pagal 
pasirinktą laiko intervalą, darbų statusą, aptarnavimo sritį. 

6.10. Sąskaitų suformavimas, išrašymas ir pateikimas nuomininkams 
6.10.1. Sistemoje nuomos sutartys yra priskiriamos konkretiems pastatams ir susiejamos su 

nuomojamomis patalpomis pastatų schemose. 
6.10.2. Sistemoje yra fiksuojama visa nuomos sutarčių pakeitimų istorija. 
6.10.3. Sistema seka nuomos ir paslaugų sutarčių galiojimą bei generuoja priminimus: 

 automatiškai informuoja atsakingą sistemos naudotoją (-us) apie artėjančią nuomos 
sutarties termino pabaigą.  
 paskutinę sutarties galiojimo dieną automatiškai informuoja atsakingą sistemos 
naudotoją (-us) apie nuomos sutarties termino pabaigą. 
Sistema turi galimybę, pirkėjui nustatyti dienų skaičių, kiek iki sutarties galiojimo pabaigos 
būtų išsiųstas priminimas. 
 

6.10.4. Sistemoje yra galimybė fiksuoti, už kokias paslaugas nuomininkui bus išrašomos sąskaitos 
faktūros. 

6.10.5. Sistemoje yra galimybė automatiškai formuoti vidines ir išorines sąskaitas pagal sudarytas 
nuomos sutartis bei paruoštus sąskaitų šablonus už nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros 
paslaugas. 

6.10.6. Išrašomose sąskaitose yra šie duomenys: 
 klientų rekvizitai; 
 sutarties numeris; 
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 paslaugų suteikimo periodas; 
 paslaugų/prekių pavadinimai; 
 paslaugų apimtys, kaina, suma; 
 PVM tarifas; 
 apmokėjimo terminas. 

6.10.7. Yra galimybė suformuotas sąskaitas išsiųsti nuomininkams el. paštu. 
6.10.8. Sistemoje yra galimybė kurti kreditines sąskaitas. 
6.10.9. Suformuotos sąskaitos yra saugomos sąskaitų registre. 
6.10.10 Sistemoje yra galimybė stebėti (sekti) nuomininkų atsiskaitymus. 
6.10.11. Sistemoje yra galimybė automatizuoti prevencinį darbą su skolininkais. 
6.11. Ataskaitos 
6.11.1. Yra paslaugų ataskaita pagal kiekvieną objektą ar pastatą, individuliai ir bendrai (elektra, 

vanduo, šildymas, pastatų administravimas, valymas, apsauga ir t.t. (Eur)), už pasirinktą 
laikotarpį. 

6.11.2. Yra atliktų darbų ataskaita, pagal kiekvieną objektą ar pastatą, individuliai ir bendrai: darbų 
specifikacija ir jų kainos, už pasirinktą laikotarpį. 

6.11.3. Yra nuomos pajamų ataskaitos pagal kiekvieną objektą, individuliai ir bendrai už pasirinktą 
laikotarpį. 

6.11.4. Yra galimybė atlikti NT sąrašų paiešką / filtravimą pagal, su Pirkėju Sistemos diegimo metu, 
suderintus kriterijus: 
 adresą, unikalų numerį, seniūniją; 
 pagal paskirtį (administracinis, švietimo, kultūros, sporto, viešojo naudojimo, 
gyvenamosios paskirties ir kt. visa su NT susijusi informacija (bendras plotas, naudingasis 
plotas, išnuomotas plotas (nuomininko pavadinimas), patalpų planas (kadastrinių matavimų 
byla PDF formatu), žemės sklypo planas (PDF formatu), kadastriniai duomenys); 
 pagal NT informaciją, apie žemės sklypą su pagrindiniais žemės sklypą apibūdinančiais 
parametrais (registro Nr., unikalus Nr., plotas, paskirtis, panaudos sutarties data, Nr., 
pabaigos terminas); 
 pagal seniūnijas, kultūros paveldo (konservacinės paskirties) žemės sklypus su 
pagrindiniais žemės sklypą apibūdinančiais parametrais (registro Nr., unikalus Nr., plotas, 
paskirtis, panaudos sutarties data, Nr., pabaigos terminas); 
 pagal neprivatizuojamų žemės sklypų sąrašus (pagal seniūnijas); 
 pagal inžinerinius statinius – gatves ir kelius su pagrindiniais žemės sklypą apibūdinančiais 
parametrais (pagal seniūnijas); 

6.11.5. Yra galimybė atlikti NT sutarčių paiešką / filtravimą pagal, su Pirkėju Sistemos diegimo metu, 
suderintus kriterijus: 
 patikėjimo, panaudos, nuomos sutartis, kita (laisvos (arba netinkamos eksploatuoti) 
patalpos); 
 sutarties galiojimo terminus (pradžią – pabaigą, termino pasibaigimą). 

6.11.6. Yra galimybė ataskaitas formuoti pdf, xlsx, docx  formatais. 
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SAVITARNOS APRAŠYMAS 

Bendroji informacija 

Sistemos savitarna (toliau – savitarna) yra skirta peržiūrėti sąskaitas, atlikti mokėjimus, registruoti 
pranešimus, gauti aktualią informaciją. 

Savitarnos sistema sudaryta iš 3 dalių: 

I. Viešoji sritis – pradinis prisijungimo prie savitarnos langas, kuriame pateikiama bendro 
pobūdžio informacija prieinama visiems vartotojams. 

II. Vartotojo (kliento) sritis – savitarnos sritis, į kurią galima patekti tik prisiregistravusiam savitarnos 
vartotojui. Čia pateikiama konfidenciali informacija susijusi su konkrečiu savitarnos vartotoju. Taip pat 
matomi visi veiksmai (galimybė apmokėti, deklaruoti rodmenis, pateikti prašymą ir pan.), kuriuos gali atlikti 
konkretus prisiregistravęs savitarnos vartotojas. 

III. Vartotojo (administravimo) sritis – tik Užsakovui pasiekiama savitarnos administravimo sritis, 
kurioje yra savitarnos vartotojų valdymo ir savitarnoje pateikiamos informacijos valdymo funkcijos.  

Savitarna keičiasi duomenimis su šiomis sistemomis: 

- turto valdymo sistema (toliau – TVS), 
- atsiskaitymo už suteiktas paslaugas sistema „Mokesta“ (toliau – Mokesta),  
- atliekų surinkimo monitoringo ir logistikos sistema (toliau – ASMLIS), 
- paslaugų valdymo sistema (toliau – PVS), 
- pastatų ir gyvenamųjų namų informacinė sistema (toliau – NIS). 

Savitarnos vartotojo sąsaja (sistemos meniu, ekraninės formos bei sistemos pranešimai) yra 
pateikiama lietuvių kalba1.  

Savitarnos spalvinė gama gali būti pritaikyta pagal kliento poreikius2.  

 

Savitarnos sisteminiai ir techniniai reikalavimai 

Savitarna yra pasiekiama standartinės interneto naršyklės pagalba iš bet kurio išmanaus telefono, 
planšetės bei kompiuterio. Prioritetas skiriamas mobiliam savitarnos veikimui. 

Savitarnos vartotojui pamiršus prisijungimo prie savitarnos slaptažodį yra galimybė jį atstatyti. 

Yra „pagalba klientui / matau tą patį kaip klientas“ funkcionalumas, kurio metu įmonės darbuotojas 
gali matyti tokią pačią informaciją (vaizdą, meniu, langus, duomenis), kaip mato savitarnos svetainėje 
naršantis prisijungęs išorinis vartotojas. Realiu laiku įmonės darbuotojas gali padėti klientui rasti reikiamą 
informaciją, atlikti reikiamus veiksmus, pamokyti ir pan. 

Siekiant užtikrinti duomenų saugumą bei konfidencialumą, savitarnos sistema gali veikti ne tame 
pačiame virtualiame serveryje, kuriame veikia pagrindinė sistema, o atskirame Užsakovo nurodytame 
virtualiame serveryje. 

Siekiant užtikrinti duomenų saugumą bei konfidencialumą, savitarnos sistema gali dirbti su atskira 
dedikuota duomenų baze, kuri nėra tiesiogiai sujungta su pagrindine sistemos duomenų baze. Savitarnos 

 
1 Esant poreikiui, kita užsienio kalba įdiegiama už papildomą mokestį. 
2 Spalvinės gamos struktūrą (.css failą) pateikia Užsakovas. 

6.11.7. Yra galimybė suformuotas ataskaitas atsisiųsti arba persikelti į bet kurį kompiuterį. 
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sistemos duomenų bazė saugo tik savitarnos svetainėje prisiregistravusių klientų duomenis, nesaugo jautrių 
duomenų (asmens kodų, pavardžių, ir pan. perteklinės informacijos). Duomenų apsikeitimas su pagrindine 
sistemos duomenų baze veikia automatiniu būdu, procesą prižiūrint įmonės darbuotojui.  

Savitarnos sistemoje yra vartotojų veiksmų registravimo žurnalas (LOG failai), kuriame yra saugomi 
duomenys apie šiuos savitarnos vartotojų atliekamus veiksmus: 

- sėkmingai atliktus prisijungimus; 
- nesėkmingus bandymus prisijungti. 

Savitarnos sistema veikia HTTPS protokolu, taip pat gali būti įdiegtas Užsakovo pateiktas SSL 
sertifikatas. 

Savitarnos svetainė yra vaizduojama be iškraipymų populiariausiose aktualių versijų interneto 
naršyklėse: „Google Chrome for Android“, „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“, „Apple Safari“. 

Savitarnos svetainė negali turėti „Open Web Application Security Project“ (OWASP) Top 10 
periodiškai skelbiamame aktualiame dokumente ir ankstesnėse šio dokumento versijose nurodytų 
pažeidžiamumų. 

Savitarnos svetainė yra pritaikyta mobiliesiems įrenginiams ir įprastiems kompiuteriams. Savitarnos 
svetainės puslapiai prisitaiko prie skirtingų ekrano dydžių, skirtingų ekrano raiškų (dpi) – „Responsive 
design“. Yra automatinis kintamo pločio puslapio objektų formavimas. Teksto blokų, paveikslėlių ir kitų 
vaizdo elementų plotis nusistato automatiškai, t.y. automatiškai talpinasi per visą svetainės lankytojo 
naudojamos naršyklės langą, arba prisitaiko į plotį pagal lankytojo ekrano raišką (rezoliuciją). 

 

Pagrindinės savitarnos sistemos funkcijos 

1. Prisijungimas prie savitarnos: 

Susikurti savitarnos paskyrą (registruotis prie savitarnos) gali bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, 
turintis veikiantį el. paštą, šiais būdais: 

- nurodant prisijungimo vardą (el. pašto adresą) ir slaptažodį.  

- el. identifikavimo priemonėmis (Smart-ID arba mobiliu parašu3), nurodydamas el. pašto 
adresą. 

Registravimo metu vyksta paskyros aktyvavimas, paspaudus el. paštu gautą aktyvavimo nuorodą. 

Vėlesni prisijungimai prie savitarnos paskyros galimi el. identifikavimo priemonėmis, jei Užsakovo 
informacinėje sistemoje yra saugomi klientų (vartotojų) asmens kodai. 

2. Galimybė administruoti kelias sutartis. 

Registruotas savitarnos vartotojas gali prisidėti turimą sutartį ar sutartis su paslaugų teikėju 
(Užsakovu). Sutartis identifikuojama sąskaitoje nurodytu prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. 

Yra galimybė matyti ir atlikti veiksmus už ne prisijungusio vartotojo vardu sudarytą sutartį, jei tokį 
leidimą sutartį sudaręs asmuo yra davęs. 

3. Pagrindinės vartotojo (kliento) srities funkcijos. 

 
3 Galimybė identifikuoti klientą per Smart-ID ir/ar mob. parašą yra realizuota per Dokobit, UAB paruoštą sprendimą. 
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Eil. 
Nr. 

Funkcionalumo 
pavadinimas 

Funkcionalumo aprašymas 

3.1. Pradžios langas Pradiniame (pradžios) lange pateikiama: 

a) naujausia sąskaita: 

- pridėtas .pdf failas su galimybe jį atsisiųsti, 
- mokėjimo pranešimo (sąskaitos) numeris, 
- mokėtina suma, 
- apmokėjimo mygtukas su deklaravimo galimybe. 

b) papildoma bendra informacija, kurios turinys Užsakovo gali būti 
koreguojamas pagal poreikį. 

3.2. Sąskaitų 
informacija 

Yra galimybė matyti naujausią sąskaitą bei sąskaitų istoriją. 

Sąskaitos lange pateikiama: 

a) naujausia vartotojo sąskaita (pridėtas .pdf failas su galimybe jį 
atsisiųsti), 

b) mokėjimų per savitarna istorija, 
c) visų mokėjimų istorija bei skolos (permokos) likutis. 

3.3. Apmokėjimas Galimybė vartotojui inicijuoti apmokėjimą elektroninės bankininkystės 
priemonėmis, jei Užsakovas yra sudaręs sutartis dėl mokėjimo 
inicijavimo paslaugos (MIP)4. 

Apmokėjimo lange rodoma sutarties informacija (mokėtojas, mokėtojo 
objektas) bei mokėtina suma. Esant poreikiui, mokėtiną sumą galima 
koreguoti. 

Jeigu vartotojas turi daugiau negu vieną sutartį, apmokėjimo lange 
galima pasirinkti apmokėti ir kitos sutarties balansą. Pažymėjus kitą 
sutartį varnele, jos mokėtinas balansas įtraukiamas į bendrą mokamą 
sumą. 

Jeigu Užsakovo PĮ „Mokesta“ yra apskaitomi daugiau nei vienas paslaugų 
tiekėjai (toliau – „Vidiniai tiekėjai“), apmokėjimo lange yra galimybė 
matyti kiekvieno paslaugų tiekėjo mokamą sumą bei paskutinius 
deklaruotus skaitiklių rodmenis. Esant poreikiui, galima koreguoti 
mokėtiną sumą kiekvienam paslaugų tiekėjui atskirai. 

Pasiekti apmokėjimo langą galima iš pradžios lango arba sąskaitų lango. 

3.4. Deklaravimas Yra galimybė vartotojui deklaruoti skaitiklių rodmenis. Vienu atveju gali 
deklaruoti ir apmokėti, kitu atveju tik deklaruoti. 

Jeigu vartotojas turi daugiau negu vieną objektą, yra galimybė pasirinkti 
norimą objektą iš pateikto objektų sąrašo ir atitinkamai norimą skaitiklį 
iš pateikto skaitiklių sąrašo. 

 
4 Mokėjimo inicijavimo paslaugos (MIP) integraciniai sprendimai yra su Paysera LT, UAB ir Kevin EU, UAB 
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Jeigu Užsakovo PĮ „Mokesta“ yra apskaitomi daugiau nei vienas paslaugų 
tiekėjai (toliau – „Vidiniai tiekėjai“), galima deklaruoti kiekvieno paslaugų 
tiekėjo aptarnaujamus skaitiklių rodmenis atskirai. 

3.5. Pranešimai 
(gauti) 

Yra galimybė matyti gautus iš užsakovo (tiekėjo) pranešimus: naujausius 
(neperskaitytus) ir visą pranešimų istoriją.  

Galima pranešimus filtruoti pagal jų tipus: 

- gauti pranešimai, 
- gauta informacija, 
- dokumentai, 
- informacija apie atliktus darbus, 
- informacija apie planuojamus darbus. 

Vartotojas gali atsisiųsti prie pranešimo prikabintą failą su papildoma 
informacija apie vartotojo objektą ar atliktą darbą. 

Naujausi gauti pranešimai yra matomi ir pradžios lange. 

3.6. Pranešimai 
(išsiųsti) 

Yra galimybė rašyti paslaugos teikėjui (Užsakovui) pranešimus (žinutes). 

Pranešimo rašymo lange vartotojas gali parašyti pranešimą, pasirenkant 
iš sąrašo: 

- pranešimo tipą 
- pranešimo temą, 
- sutartį (mokėtojo kodą), 
- sutarties objektą.  

Yra galimybė kartu su pranešimu pateikti nuotrauką ir/ar dokumentą. 

Pranešimų lange matoma išsiųstų pranešimų istorija. 
3.7. Vartotojo 

objektų 
informacija 

Vartotojo objektų lange rodomi apmokestinamų objektų (butų, patalpų, 
pastatų), kuriems teikiamos paslaugos, informacija.  

Yra galimybė matyti šią objekto informaciją: 

- apmokestinamo objekto (buto, patalpos, pastato) adresas ir 
bendra informacija; 

- pastato, kuriame yra apmokestinamas objektas, adresas ir bendra 
informacija; 

- papildomi darbai, atlikti butui arba darbai namui, už kuriuos 
atsiskaito visi namo gyventojai; 

- konteineriai (KOM), 
- daugiabučio namo kaupiamųjų fondų informacija (BŪ, ŠTĮ), 
- statinio (daugiabučio namo) techninė informacija (BŪ, ŠTĮ), 
- šilumos paskirstymo name suvestinė (6 priedas) (BŪ, ŠTĮ), 
- įvadinių daugiabučio namo skaitiklių informacija (BŪ, ŠTĮ, VTĮ). 

3.8. Paslaugų 
teikėjo 

Kontaktų lange pateikiami paslaugų teikėjo kontaktiniai duomenys. 
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(Užsakovo) 
kontaktai 

Esant poreikiui, yra galimybė Savitarnos administratoriui koreguoti 
šiame lange pateiktą informaciją. 

3.9. Apklausos Yra galimybė savitarnos vartotojui dalyvauti Užsakovo vykdomoje 
apklausoje, parenkant savo atsakymą iš galimų nurodytų (pateiktų). 

Sudalyvavus apklausoje, matomas bendras balsavusiųjų skaičius ir 
balsavimo rezultatas. 

Apklausų lange matoma tiek aktuali apklausa, tiek buvusių apklausų 
istorija. 

Naujausia apklausa matoma ir pradžios lange. 

3.10. Prašymai 
(paraiškos, 
paslaugų 
užsakymas) 

Yra galimybė pateikti nustatytos formos prašymą (paraišką) ar užsisakyti 
paslaugą. Prašymo formoje galima nurodyti, kurie pildytini laukai yra 
privalomi, o kurie – ne. Prie prašymo galima pridėti vieną arba kelis 
dokumentus. 

Teikdamas apmokamų paslaugų prašymus ir užsakymus savitarnoje, 
vartotojas turi patvirtinti sutikimą apmokėti šias paslaugas.   

Savitarnoje matoma prašymo vykdymo eiga (būsena, būsenos 
pasikeitimo data, komentaras). 

Taip pat yra galimybė matyti paslaugų tiekėjo (Užsakovo) atsakymą ir 
pateiktus dokumentus. Pagal poreikį, galima el. paštu papildomai 
informuoti vartotoją apie pateiktą pasirašymui dokumentą. 

Jeigu vartotojas savitarnoje yra prisidėjęs kelias sutartis, prašymus gali 
teikti tik už tas, kuriose jis yra turto savininkas. Savitarnos 
administratorius turi galimybę suteikti teisę teikti prašymus atskiru 
leidimu ir ne turto savininkui. 

Pastaba. Galima rinktis iš 1 priede nurodytų prašymų šablonų. Poreikis 
dėl individualių šablonų yra derinamas papildomai. 

31. Sutarčių 
pasirašymas 

Yra galimybė pateikti nustatytos formos prašymą sudaryti sutartį dėl 
paslaugų teikimo. Prašymo formoje galima nurodyti, kurie pildytini 
laukai yra privalomi, o kurie – ne. Su prašymu yra galimybė pridėti vieną 
arba kelis dokumentus. 

Vartotojui yra galimybė peržiūrėti ir patvirtinti pateiktus į savitarną 
sutarties (-ių) dokumentą (-us) el. identifikavimo priemonėmis: mob. 
parašu ar Smart-ID5. Pagal poreikį, galima el. paštu papildomai 
informuoti vartotoją apie pateiktą pasirašymui dokumentą. 

Savitarnoje matoma prašymo vykdymo eiga (būsena, būsenos 
pasikeitimo data, komentaras, pateiktas dokumentas (-ai)). 

Pastaba. Galima rinktis iš 2 priede nurodytų sutarčių prašymų šablonų. 
Poreikis dėl individualių šablonų yra derinamas papildomai. 

 
5 Galimybė identifikuoti klientą per Smart-ID ir/ar mob. parašą yra realizuota per Dokobit, UAB paruoštą sprendimą 
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