
VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ REGISTRO VALDYMO

VEIKLOS VADOVO IR PROCESO STANDARTO PATVIRTINIMO

2022 m.  ______________  ____  d. Nr. VE- 
Vilnius

Vadovaudamasis   Lietuvos   Respublikos   alternatyviųjų   degalų   įstatymo   25   straipsniu,
Lietuvos   Respublikos   susisiekimo   ministro   2020   m.   gegužės   14   d.   įsakymo   Nr.   3-320   „Dėl
Lietuvos   automobilių   kelių   direkcijos   prie   Susisiekimo   ministerijos   paskyrimo   už   viešųjų
elektromobilių   įkrovimo   prieigų   registravimo   sistemos   sukūrimą   atsakinga   institucija“  
2.1 papunkčiu ir valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos   susisiekimo  ministro  2020 m.   rugpjūčio  24  d.   įsakymu Nr.  3-476 „Dėl  Valstybės
įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatų patvirtinimo“, 35.10 , 36.2 papunkčiais:

1. Tvirtinu:
1.1. veiklos  vadovo „VV-PP4.09 Elektrinio   transporto   infrastruktūros   registro  valdymas“

1 leidimą (pridedama);
1.2. proceso standarto „PS-PP4.09 Elektrinio transporto infrastruktūros registro valdymas“

1 leidimą (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u  netekusiu   galios   Valstybės   įmonės   Lietuvos   automobilių   kelių

direkcijos direktoriaus 2020 m. liepos 23 d. įsakymą Nr. V-115 „Dėl   Viešųjų   elektromobilių
įkrovimo prieigų registravimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Direktorius Remigijus Lipkevičius

Parengė

Andrius Teškevičius
2022-06-07

Elektroninio dokumento nuorašas



PRAŠYMO FORMA REGISTRACIJOS METU
VV-PP4.09
1 priedas
Puslapis 1 iš 1

______________________________________________________________
(Vardas, pavardė ir (arba) įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

______________________________________________________________
(Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba registruotos buveinės adresas)

______________________________________________________________
Kontaktinė informacija (el. p. adresas, telefono Nr.)

Valstybės įmonei Lietuvos automobilių kelių direkcijai

PRAŠYMAS

______________________
Data

Vadovaudamasis  (-asi)  Lietuvos  Respublikos  alternatyviųjų  degalų  įstatymo  (toliau  –

Įstatymas) 25 straipsniu, prašau valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos tvarkomoje

Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos  Elektromobilių įkrovimo infrastruktūros

registracijos modulyje įregistruoti (subjekto pavadinimas). Sudaryti duomenų teikimo ir (ar) gavimo

sutartį ir išduoti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų operatoriaus identifikacinį kodą.

Patvirtinu, kad (subjekto pavadinimas) atitinka Įstatyme nurodytus viešųjų ir pusiau viešųjų
elektromobilių įkrovimo prieigų operatoriui taikomus reikalavimus.

_________________                            _______________________________
Parašas                                                          Vardas, pavardė          



PRAŠYMO FORMA DUOMENŲ KEITIMO METU
VV-PP4.09
2 priedas
Puslapis 1 iš 1

______________________________________________________________
(Vardas, pavardė ir (arba) įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

______________________________________________________________
(Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba registruotos buveinės adresas)

______________________________________________________________
Kontaktinė informacija (el. p. adresas, telefono Nr.)

Valstybės įmonei Lietuvos automobilių kelių direkcijai

PRAŠYMAS

______________________
Data

Vadovaudamasis  (-asi)  Lietuvos  Respublikos  alternatyviųjų  degalų  įstatymo  (toliau  –

Įstatymas) 25 straipsniu, prašau valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos tvarkomoje

Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos Elektromobilių įkrovimo infrastruktūros

registracijos  modulyje  pakeisti  (subjekto  pavadinimas)  duomenis:  įmonės  pavadinimą/  įmonės

kodą/  įmonės  adresą/  operatoriaus  kodą/  klientų  aptarnavimo  centro  pavadinimą/  informacinį

numerį/ informacinį el. pašto adresą/ operatoriaus atstovo duomenis į (keičiami duomenys). 

_________________                          _________________
Parašas                                                          Vardas, pavardė          



PRAŠYMO FORMA PASKYROS NAIKINIMO METU
VV-PP4.09
3 priedas
Puslapis 1 iš 1

______________________________________________________________
(Vardas, pavardė ir (arba) įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

______________________________________________________________
(Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba registruotos buveinės adresas)

______________________________________________________________
Kontaktinė informacija (el. p. adresas, telefono Nr.)

Valstybės įmonei Lietuvos automobilių kelių direkcijai

PRAŠYMAS

______________________
Data

Vadovaudamasis  (-asi)  Lietuvos  Respublikos  alternatyviųjų  degalų  įstatymo  (toliau  –

Įstatymas) 25 straipsniu, prašau valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos tvarkomoje

Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos  Elektromobilių įkrovimo infrastruktūros

registracijos modulyje  išregistruoti  (subjekto  pavadinimas).  Nutraukti  duomenų  teikimo  ir  (ar)

gavimo  sutartį  ir  panaikinti  viešųjų  elektromobilių  įkrovimo  prieigų  operatoriaus  identifikacinį

kodą.

_________________                            _______________________________
Parašas                                                          Vardas, pavardė          



VIEŠŲJŲ IR PUSIAU VIEŠŲJŲ ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ DUOMENŲ TEIKIMO IR
(AR) GAVIMO

SUTARTIS Nr. ____

2022 m. __________ ___ d. Nr. _______/_______
Vilnius

Valstybės įmonė  Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – GAVĖJAS), juridinio
asmens kodas 188710638, registruota adresu J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys
apie  įstaigą  kaupiami  ir  saugomi Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų registre,  atstovaujama
direktoriaus  Remigijaus  Lipkevičiaus,  veikiančio  pagal  valstybės  įmonės  Lietuvos  automobilių
kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio
24  d.  įsakymu  Nr.  3-476  „Dėl  Valstybės  įmonės  Lietuvos  automobilių  kelių  direkcijos  įstatų
patvirtinimo“, ir

[įrašyti sutarties šalies pavadinimą, teisinę formą],  įmonės kodas  [įrašyti],  kurios registruota

buveinė yra [įrašyti visą adresą], duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos

juridinių asmenų registre, atstovaujama [įrašyti pareigas, vardą, pavardę], veikiančio pagal [įrašyti

atstovavimo  pagrindą],  toliau  vadinama  TEIKĖJU,  (jei  tai  ūkio  subjektų  grupė  –  atitinkami

duomenys apie kiekvieną partnerį),
toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią duomenų teikimo

sutartį (toliau – Sutartis). 

I. SUTARTYJE VARTOJAMI TERMINAI 

1.1. TEIKĖJAS –  viešųjų  elektromobilių  įkrovimo  prieigų  operatorius  (VEIP  modulio
naudotojas).

1.2. GAVĖJAS  –  VEĮP  modulio  tvarkytojas,  Valstybinės  reikšmės  kelių  eismo
informacinės sistemos (toliau – EIS) pagrindinis tvarkytojas.

1.3. VEĮP modulis –  EIS  elektromobilių  įkrovimo  infrastruktūros  registracijos  modulis,
skirtas  registruoti  VEĮP,  VEĮP  operatorius  ir  teikti  VEĮP  ir  VEĮP  operatorių  duomenis  VEIP
modulio   naudotojams ir Vartotojams.

1.4. VEĮP – viešųjų elektromobilių įkrovimo prieiga.
1.5. VEĮP duomenys – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  2022 m. gegužės 30 d.

įsakymo  Nr.3-279  –  „Dėl  Valstybinės  reikšmės  kelių  eismo  informacinės  sistemos  nuostatų  ir
duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ 16.17 papunktyje nurodyti VEĮP operatorių duomenys.

1.6. Vartotojai – fiziniai  ir  (arba)  juridiniai  asmenys,  kuriems  pasinaudojant
https://ev.lakd.lt  ar kitomis informacinių ir ryšių technologijų kanalais ir priemonėmis skleidžiama
informacija (išskyrus asmens duomenis) apie viešąją arba pusiau viešąją elektromobilių įkrovimo
prieigų infrastruktūrą Lietuvos teritorijoje. 

II. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Vadovaudamasis  šioje  Sutartyje  nustatytomis  sąlygomis  ir  tvarka,  TEIKĖJAS VEĮP
modulyje registruoja ir teikia VEĮP duomenis taip, kaip nurodyta šioje sutartyje. 

2.2. Pagal šią Sutartį GAVĖJAS įsipareigoja TEIKĖJO VEĮP modulyje teikiamus duomenis
saugoti, tvarkyti ir, išskyrus asmens duomenis, per VEĮP modulį viešai ir neatlygintinai teikti EIS
naudotojams. 

III. DUOMENŲ TEIKIMO IR GAVIMO TEISINIAI PAGRINDAI



3. TEIKĖJAS teikia duomenis GAVĖJUI vadovaudamasis:
3.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl

fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo
panaikinama  Direktyva  95/46/EB  (Bendrasis  duomenų  apsaugos  reglamentas)  (toliau  –
Reglamentas (ES) 2016/679) 6 straipsnio 1 dalies e punktu;

3.2. Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d.  įsakymu Nr. 3-279  „Dėl Valstybinės
reikšmės kelių  eismo informacinės  sistemos nuostatų ir  duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“
13.22 ir 16.17 papunkčiais.

4. GAVĖJAS gauna duomenis iš TEIKĖJO vadovaudamasis:
4.1. Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktu;
4.2. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 11 straipsnio 2

dalies 6, 7 ir 12 punktais;
4.3. Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 25 straipsniu;
4.4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 3-320

„Dėl  Lietuvos  automobilių  kelių  direkcijos  prie  Susisiekimo  ministerijos  paskyrimo už  viešųjų
elektromobilių  įkrovimo  prieigų  registravimo  sistemos  sukūrimą  atsakinga  institucija“  
2.1 papunkčiu;

4.5. Valstybės  įmonės  Lietuvos  automobilių  kelių  direkcijos  įstatų,  patvirtintų  Lietuvos
Respublikos  susisiekimo ministro  2020 m.  rugpjūčio  24  d.  įsakymu Nr.  3-476 „Dėl  Valstybės
įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatų patvirtinimo“, 35.10 papunkčiu.

4.6. Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro  2022 m. gegužės 30 d.  įsakymu Nr.3-279  „Dėl Valstybinės
reikšmės kelių eismo informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo““
7.15  ir 17.22 papunkčiais. 

IV. DUOMENŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMO TIKSLAI
5. GAVĖJAS,  siekdamas  tinkamai  įgyvendinti  Sutarties  3  punkte  nurodytuose  teisės

aktuose nustatytas funkcijas, įsipareigoja suteikti TEIKĖJUI prieigą prie VEĮP modulio Sutarties
2.1 papunktyje nurodytų duomenų teikimui. 

6. TEIKĖJAS  įsipareigoja  teikti,  o  GAVĖJAS  įsipareigoja  gautus  duomenis  naudoti
informacijos  apie  viešąją  arba  pusiau  viešąją  elektromobilių  įkrovimo  prieigų  infrastruktūrą
Lietuvos teritorijoje sklaidai vykdyti;

V. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

7. TEIKĖJAS turi teisę:
7.1. reikalauti  GAVĖJO  pateikti  informaciją  ir  (ar)  dokumentus,  kurių  reikia  norint

įsitikinti, kad GAVĖJAS tinkamai vykdo Sutartyje ir teisės aktuose nustatytus duomenų naudojimo
reikalavimus, duomenis naudoja Sutartyje numatytiems tikslams;

7.2. paaiškėjus  aplinkybėms  dėl  duomenų  naudojimo  pažeidžiant  Sutarties  sąlygas,
pranešti apie galimą pažeidimą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir EIS valdytojui;

8. TEIKĖJAS įsipareigoja:
8.1. pagal šią sutartį ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo

per tinklalapį https://ev.lakd.lt  pradėti teikti VEĮP duomenis GAVĖJUI;
8.2. duomenis teikti  ir  naudoti  tik  Sutarties  6 punkte numatytiems duomenų naudojimo

tikslams įgyvendinti, vadovaujantis Sutarties 3 punkte nurodytais Lietuvos Respublikos teisės aktais
8.3. užtikrinti, kad visi TEIKĖJO darbuotojai, būtų įsipareigoję saugoti GAVĖJO suteiktus

prisijungimo prie VEĮP modulio duomenis ir neatskleistų jų tretiesiems asmenims;
8.4. TEIKĖJAS,  pasirašydamas  Sutartį,  patvirtina,  kad  užtikrins,  kad  visi  TEIKĖJO

darbuotojai būtų susipažinę su Reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu,

https://ev.lakd.lt/


Valstybinės  reikšmės  kelių  eismo informacinės  sistemos  nuostatais,  Valstybinės  reikšmės  kelių
eismo  informacinės  sistemos  duomenų  saugos  nuostatais,  patvirtintais  Lietuvos  Respublikos
susisiekimo ministro  2022 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 3-279 „Dėl Valstybinės reikšmės kelių
eismo informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“  ir įsipareigotų jų
laikytis.

9. TEIKĖJAS  turi  teisę  prieš  3  (tris)  darbo  dienas  pranešęs  GAVĖJUI  vienašališkai
nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėja, kad GAVĖJAS gautus duomenis naudoja ne Sutartyje numatytais
tikslais arba tvarko duomenis pažeisdamas teisės aktų reikalavimus; 

10. GAVĖJAS įsipareigoja:
10.1. duomenis  gauti  ir  juos  naudoti  tik  Sutarties  6  punkte  numatytiems  duomenų

naudojimo tikslams įgyvendinti, vadovaujantis Sutarties 4 punkte nurodytais Lietuvos Respublikos
teisės aktais;

10.2. suteikti TEIKĖJUI prieigą prie VEĮP modulio (https://ev.lakd.lt svetainės) Sutarties
galiojimo laikotarpiu.

10.3. neatskleisti,  neskelbti,  nesuteikti  galimybės tretiesiems asmenims bet kokia forma
susipažinti  su  gautais  asmens  duomenis  duomenimis,  jeigu  Lietuvos  Respublikos  įstatymai
nenustato kitaip. Ši nuostata netaikoma, kai pagal Sutartį gautų duomenų teikimas nustatomas su
TEIKĖJU ir trečiaisiais asmenimis sudarytose duomenų teikimo sutartyse;

10.4.  TEIKĖJUI, nesilaikant Sutarties 8 punkte nustatytų sąlygų, apriboti galimybę teikti
VEĮP duomenis į VEĮP modulį;

10.5. nekaupti gaunamų duomenų, išskyrus kiek to reikia Sutarties 66. punkte nurodytiems
tikslams pasiekti;

10.6. nedelsiant sunaikinti pagal Sutartį gautus duomenis, kai šie duomenys nebereikalingi
jų tvarkymo tikslams ir  yra  pasibaigęs  EIS nuostatų  41.14 ir  41.15 papunkčiuose  nustatytas  jų
saugojimo EIS terminas. 

10.7. prisiimti  visišką  atsakomybę  už  gautų  duomenų  konfidencialumą  ir  saugą  nuo
duomenų gavimo momento;

10.8. ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) darbo dienų TEIKĖJUI priimtinu būdu (Sutartyje
nurodytu TEIKĖJO elektroniniu  paštu) pranešti  apie  numatomą duomenų teikimo sąlygų ir  (ar)
tvarkos pakeitimą;

10.9. sustabdyti  prieigą  prie  VEĮP  modulio  duomenų  informuojant  apie  tai  TEIKĖJA,
jeigu TEIKĖJAS nesilaiko Sutartyje nustatytų įsipareigojimų ir (ar) netinkamai vykdo Sutartyje bei
teisės aktuose nustatytus duomenų teikimo reikalavimus, jeigu užfiksuojama ar pagrįstai įtariama
grėsmė teikiamų duomenų konfidencialumui ir (ar) jei TEIKĖJAS nepakankamai užtikrina teikiamų
duomenų saugą ir (ar) naudoja duomenis kitiems tikslams, nenumatytiems Sutarties 6 punkte.

11. Šalys  įsipareigoja  savo  lėšomis  įgyvendinti  tinkamas  organizacines  ir  technines
priemones,  skirtas  apsaugoti  duomenis  nuo  atsitiktinio  ar  neteisėto  sunaikinimo,  pakeitimo,
atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Minėtos priemonės turi užtikrinti tokį
saugumo lygį, kuris atitiktų saugotinų duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką ir turi būti
išdėstytos rašytinės formos dokumente.

VI. DUOMENŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

12. TEIKĖJAS atsako  už  į  VEĮP  modulį  teikiamų  duomenų  teisingumą,  vientisumą,
konfidencialumą ir apsaugą, kol duomenys pasieks GAVĖJĄ. 

13. GAVĖJAS turi teisę tvarkyti gautus duomenis ne ilgiau, negu EIS nuostatų 41.14 ir
41.15 papunkčiuose nustatytas jų saugojimo EIS terminas. 

14. Duomenys teikiami neatlygintinai.

VII. PAKEITIMAI, PATIKSLINIMAI

https://ev.lakd.lt/


15. Bet kokie pakeitimai, susiję su vienos iš Šalių teisinio statuso, pavadinimo, adresų,
el.  pašto  adresų,  kitų  rekvizitų  pakeitimais  ar  patikslinimais,  pranešami  kitai  Šaliai  per
https://ev.lakd.lt  per 5 (penkias) darbo dienas nuo pakeitimo dienos. Pasikeitus juridinio asmens
teisiniam statusui, pavadinimui,  kontaktiniams asmenims nurodytiems 40 punkte. yra atliekamas
Sutarties pakeitimas.

16. Sutartis Šalių susitarimu gali būti pakeičiama ar papildoma raštu.
17. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra laikomi neatskiriama šios Sutarties

dalimi ir įsigalioja nuo jų pasirašymo dienos, jeigu juose nenustatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

VIII. DUOMENŲ SAUGUMAS

18. GAVĖJAS užtikrina duomenų saugumą Sutarties 24 punkte nustatyta tvarka.
19. GAVĖJAS įsipareigoja apie bet kokį duomenų pakeitimą dėl savo kaltės ar VEĮP

modulio  klaidų  pranešti  TIEKĖJUI ne vėliau  kaip  per  5  (penkias)  darbo dienas  nuo pakeitimų
atsiradimo ar tokių klaidų nustatymo dienos.

20. Jei  GAVĖJAS  nustato,  kad  gaunami  duomenys  yra  neteisingi,  neišsamūs  ar
netikslūs, jis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas apie tai informuoja TEIKĖJĄ, pateikdamas
aplinkybių paaiškinimus ir, esant galimybei, pateikti gaunamų duomenų neteisingumą, neišsamumą
ar netikslumą pagrindžiančius įrodymus. Siekiant įsitikinti, kad gaunami duomenys yra netikslūs,
neišsamūs ar neteisingi TEIKĖJAS gali GAVĖJO paprašyti pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
TEIKĖJAS,  gavęs  šią  informaciją,  privalo  per  5  darbo dienas  ją  patikrinti  ir,  jai  pasitvirtinus,
neteisingus,  neišsamius  ar  netikslius  duomenis  ištaisyti.  Ištaisęs  neteisingus,  neišsamius  ar
netikslius duomenis, TEIKĖJAS apie tai  informuoja GAVĖJĄ per Sutarties 21 punkte nurodytą
terminą .

21. TEIKĖJAS  įsipareigoja  informuoti  GAVĖJĄ  apie  jam  perduotų  neteisingų,
neišsamių ar netikslių duomenų ištaisymą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokių duomenų
ištaisymo.

22. TEIKĖJAS įsipareigoja nedelsdamas informuoti GAVĖJĄ:
22.1. kai  TEIKĖJO  darbuotojui  suteiktas  prieigos  prie  VEĮP  modulio  vardas  ir  (ar)

slaptažodis  prarado  konfidencialumą  (pavyzdžiui,  kai  yra  įtariama,  kad  TEIKĖJO  darbuotojo
slaptažodis tapo žinomas kitam (-iems) asmeniui (-ims), bei kitais atvejais, jeigu mano, kad reikia
keisti darbuotojo slaptažodį;

22.2. Kai TEIKĖJO darbuotojas (VEIP modulio naudotojas) yra nušalinamas nuo darbo
(pareigų),  pasibaigia jo darbo santykiai arba jo teisė naudotis VEIP moduliu. .

22.3. pastebėjęs  saugos  politikos  pažeidimus,  nusikalstamos  veikos  požymius,
neveikiančias arba netinkamai veikiančias VEIP modulio saugos užtikrinimo priemones.

22.4. TEIKĖJAS ir GAVĖJAS saugų duomenų tvarkymą užtikrina vadovaudamiesi:
22.5. Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos

Respublikos  Vyriausybės  2013  m.  liepos  24  d.  nutarimu  Nr.  716  „Dėl  Bendrųjų  elektroninės
informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės
informacijos,  sudarančios  valstybės  informacinius  išteklius,  svarbos  įvertinimo  ir  valstybės
informacinių  sistemų,  registrų  ir  kitų  informacinių  sistemų  klasifikavimo  gairių  aprašo
patvirtinimo“;

22.6. Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio
saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13
d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

22.7. kitais  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktais,  reglamentuojančiais  saugų  duomenų
tvarkymą.

23. GAVĖJAS duomenų  saugą užtikrina  vadovaudamasis  Valstybinės  reikšmės  kelių
eismo  informacinės  sistemos  duomenų  saugos  nuostatais,  patvirtintais  Lietuvos  Respublikos
susisiekimo ministro  2022 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 3-279 „Dėl Valstybinės reikšmės kelių
eismo informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“.

https://ev.lakd.lt/


24. TEIKĖJAS duomenų saugą užtikrina vadovaudamasis / nurodomas teisės aktas ar
dokumentas,  kuriame  yra  nustatytos  TEIKĖJO  organizacinės  ir  techninės  priemonės,  kurios
taikomos Teikėjo informacinių technologijų infrastruktūrai užtikrinti /.

IX. ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

25. Už  Sutarties  įsipareigojimų  nevykdymą  arba  netinkamą  vykdymą  Šalys  atsako
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, atsižvelgdamos į Sutartyje nustatytus ypatumus.

26. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl Sutarties sprendžiami derybų
būdu, o jeigu nepavyksta ginčų išspręsti  derybomis per 20 (dvidešimt)  darbo dienų nuo derybų
pradžios, jie sprendžiami Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais.

27. Nė viena Šalis neturi teisės pavesti šią Sutartį vykdyti tretiesiems asmenims.
28. Jeigu Šalis dėl nenumatytų priežasčių negali įvykdyti kurio nors Sutartimi prisiimto

įsipareigojimo,  ji  nedelsdama  raštu  kreipiasi  į  kitą  Šalį  dėl  Sutarties  papildymo,  pakeitimo  ar
nutraukimo.

X. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

29. Bet  kuri  Šalis  neatsako už bet  kurios iš  savo prievolių nevykdymą ar netinkamą
vykdymą, jei  įrodo, kad toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas buvo nulemtas nenugalimos
jėgos  (force  majeure)  aplinkybių.  Šiuo  atveju  Šalys  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos  civiliniu
kodeksu  bei  Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  aplinkybėms  taisyklėmis,
patvirtintomis  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  1996 m.  liepos  15  d.  nutarimu Nr.  840 „Dėl
Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms  taisyklių
patvirtinimo“.

30. Šalis,  kuri  dėl  nenugalimos  jėgos  aplinkybių  negali  įvykdyti  savo įsipareigojimų,
privalo  nedelsdama,  ne  vėliau  kaip  per  5  (penkias)  darbo dienas  nuo aplinkybių  atsiradimo ar
paaiškėjimo, raštu apie tai informuoti kitą Šalį, nurodydama aplinkybes, kurios trukdo jai vykdyti
sutartinius  įsipareigojimus,  ir  sutartinius  įsipareigojimus,  kurių ji  negalės  vykdyti.  Tokiu  atveju
prievolių vykdymas sustabdomas, kol išnyks pirmiau išvardytos aplinkybės. Jeigu šio pranešimo
kita  Šalis  negauna  per  protingą  laiką  po  to,  kai  Sutarties  neįvykdžiusi  Šalis  sužinojo  ar  turėjo
sužinoti apie nenugalimą jėgą lemiančias aplinkybes, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai
dėl negauto pranešimo susidariusius nuostolius.

31. Pasibaigus nenugalimą jėgą lemiančioms aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos
negalėjusi  vykdyti  savo įsipareigojimų,  privalo nedelsdama pranešti  apie  tai  kitai  Šaliai  ir  savo
įsipareigojimų vykdymą atnaujinti. Tačiau tais atvejais, kai dėl nenugalimos jėgos Šalis nevykdo
savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, kita Šalis turi teisę
nedelsdama nutraukti Sutartį, raštu apie tai pranešusi kitai Šaliai. 

XI. SUTARTIES GALIOJIMAS

32. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Jeigu Sutartis Šalių pasirašoma ne tą
pačią dieną, laikoma, kad Sutartis įsigalioja tą dieną, kai ją pasirašo antroji Šalis.

33. Sutartis galioja neterminuotai.
34. Sutartis  pasirašoma  abiejų  Šalių  elektroniniu  parašu  .adoc  formatu,  atitinkančiu

Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo reikalavimus, arba suformuota elektroninėmis
priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą

35. Sutartis netenka galios, kai:
35.1. Šalys raštu susitaria nutraukti Sutartį;
35.2. viena Šalis savo iniciatyva nutraukia Sutartį, įspėjusi kitą Šalį raštu ne vėliau kaip

prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;
35.3. netekus  galios  teisės  aktams,  reglamentuojantiems  Šalių  teisę  teikti  ar  gauti

duomenis  arba  kitais  atvejais,  įskaitant,  bet  neapsiribojant,  Šalies  bankrotą,  reorganizavimą,



likvidavimą, veiklos apribojimą, dėl kurių TEIKĖJAS netenka teisės tvarkyti ir teikti duomenis, o
GAVĖJAS gauti  duomenis.  Sutartis  šiuo  atveju  laikoma pasibaigusia  nuo dienos,  kai  atsiranda
šiame  papunktyje  numatytos  aplinkybes,  apie  kurias  viena  Sutarties  Šalis  privalo  nedelsdama,
tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, informuoti kitą Šalį.

35.4. Šalis vienašališkai nutraukia Sutartį  informavusi kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 10
(dešimt)  kalendorinių  dienų,  jei  kita  Šalis  pažeidžia  Sutartį  ir  nesiima  priemonių  pažeidimui
pašalinti po to, kai buvo raštu informuota apie Sutarties pažeidimą.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Vykdydamos  Sutartį,  Šalys  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos  įstatymais  ir  kitais
teisės aktais.

37. Šalys įsipareigoja bendradarbiavimą grįsti tarpusavio pasitikėjimo, geranoriškumo,
pagarbos  kitos  Šalies  interesams  principais,  įstatymų  ir  etikos  normų  laikymusi.  Priimant
individualius sprendimus, vienos Šalies interesai neturi būti laikomi aukščiau kitos Šalies interesų ir
nekenkti šios sutarties vykdymui.

38. Visi  pranešimai  ir  kitas  susirašinėjimas,  vykdant  sutartį,  įteikiami  sutarties  Šaliai
pasirašytinai Šalies atstovui arba siunčiami registruotu paštu ar elektroniniu paštu.

39. Sutarčiai taikomi ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
40. Sutartyje numatytas bendradarbiavimas vykdomas per šiuos asmenis, atsakingus už

Sutarties vykdymą:
Teikėjo atstovas Gavėjo atstovas

Vardas, pavardė

Telefonas

El. paštas

IV. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas: lakd@lakd.lt

Direktorius

Remigijus Lipkevičius

Teikėjas:

mailto:lakd@lakd.lt


Pirma jungtis

Platuma Ilguma Adresas Apmokėjimo budas Jungties tipas
Unikalus vietovės 
identifikatorius

Galia 
kW



Pirma jungtis Antra jungtis

Jungties tipas Galia kW

Vidutinė 
kaina 
eur/kWh

Vidutinė 
kaina 
eur/min

Min kaina 
eur/kWh

Max kaina 
eur/kWh

Min kaina 
eur/min

Max kaina 
eur/min

Vidutinė 
kaina 
eur/kWh



Antra jungtis Trečia jungtis

Galia kW

Vidutinė 
kaina 
eur/min

Min kaina 
eur/kWh

Max kaina 
eur/kWh

Min kaina 
eur/min

Max kaina 
eur/min

Jungties 
tipas

Vidutinė 
kaina 
eur/kWh

Vidutinė 
kaina 
eur/min



Trečia jungtis

Min kaina 
eur/kWh

Max kaina 
eur/kWh

Min kaina 
eur/min

Max kaina 
eur/min



Ilguma Platuma Adresas Apmokėjimo budas
1 25 55 Test Grynaisiais pinigais
1 25 55 TEST Grynaisiais pinigais
1 25 55 TEST Grynaisiais pinigais
2 25,5 55,5 test2 SMS žinute

Trečioji stotelių vieta 24,65665 54,7783193 Elektrėnų paplūdymys Nemokama
Trečioji stotelių vieta 24,65665 54,7783193 Elektrėnų paplūdymys Per programėlę

Unikalus vietovės 
identifikatorius



Pirma jungtis

Jungties tipas Galia
CHAdeMO 50 0,1
CHAdeMO 50 0,1
CHAdeMO 40 0,2
CHAdeMO 50 0,23
CCS (Combo 2) 50
CHAdeMO 40 0,2 0,3

Vidutinė 
kaina 
eur/kWh

Vidutinė 
kaina 
eur/min

Min kaina 
eur/kWh

Max kaina 
eur/kWh

Min kaina 
eur/min

Max kaina 
eur/min



Antra jungtis trečia jungtis

Jungties tipas Galia Jungties tipas
CCS (Combo 2) 50 0,1 Type 1
CCS (Combo 2) 50 0,1 Type 2
CCS (Combo 2) 40 0,2 Type 1
CCS (Combo 2) 50 0,23 Type 2

Type 1 0,21 0,312311

Vidutinė 
kaina 
eur/kWh

Vidutinė 
kaina 
eur/min

Min kaina 
eur/kWh

Max 
kaina 
eur/kWh

Min kaina 
eur/min

Max 
kaina 
eur/min



trečia jungtis

Galia
50 0,1
50 0,1
40 0,2
50 0,23

Vidutinė 
kaina 
eur/kWh

Vidutinė 
kaina 
eur/min

Min kaina 
eur/kWh

Max kaina 
eur/kWh

Min kaina 
eur/min

Max kaina 
eur/min



VIEŠŲJŲ IR PUSIAU VIEŠŲJŲ ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ IR OPERATORIŲ IDENTIFIKAVIMUI NAUDOJAMŲ KODŲ
STANDARTAS

VV-PP4.09
6 priedas
Puslapis 1 iš 1

Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų operatorių kodų standartas:

Išdavusi organizacija ID išdavusi  organizacija  (IDRO)  Įkrovimo prieigos operatorius (CPO) 

Aprašymas Šalis Skirtukas CPO Skirtukas Tipas Sutarties numeris Skirtukas Kontrolinis
skaitmuo

Pavyzdys LT "-" EDF "-" C 12A23GHI "-" 3

Paaiškinimas 2 simboliai (A-Z)     
3 simboliai  
(A-Z;0-9) CPO
trumpinys 

 
1 simbolis  (A-Z) 
operatoriaus tipas / sutarties
rūšis 

8 simboliai (A-Z;a-z;0-9)  1 simbolis (0-9)

                Pirma dalis              Antra dalis

Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų kodų standartas:

Išdavusi organizacija ID išdavusi  organizacija  (IDRO)  Įkrovimo prieigos operatorius (CPO) / prieiga

Aprašymas Šalis Skirtukas CPO Skirtukas Tipas El. kištuko
/jungties  ID

Pavyzdys LT "*" EDF "*" E 2542AX8769

Paaiškinimas 2 simboliai (A-Z)  
3 simboliai  (A-
Z;0-9)CPO  
trumpinys 

 1 simbolis. Tipo identifikatorius. E - įkrovimo įrenginys (jungtis), P - įkrovimo 
prieigų parkas, S įkrovimo prieiga (A-Z)

iki 30 simbolių
(A-Z;a-z;0-9)

          Pirma dalis                                     Antra dalis



VEIKLOS VADOVAS
ELEKTRINIO TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS REGISTRO VALDYMAS

VV-PP4.09
Puslapis 1 iš 16
Leidimas 1.0

PATVIRTINTA
Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos

direktoriaus 2022 m. birželio [...] d. įsakymu Nr. VE – [...]

ELEKTRINIO TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS REGISTRO VALDYMAS

Funkcija PP4 Paslaugų teikimas

Funkcijos šeimininkas Intelektinių ir informacinių technologijų departamento direktorius

Dokumentas ir jame pateikta informacija skirta tik naudojimui Įmonės viduje. Platinimas už įmonės ribų draudžiamas. Aktuali 
dokumento versija visada saugoma Įmonės dokumentų valdymo sistemoje.



VEIKLOS VADOVAS
ELEKTRINIO TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS REGISTRO VALDYMAS

VV-PP4.09
Puslapis 2 iš 16
Leidimas 1.0

1. PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITIS

1.1. Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos elektrinio transporto infrastruktūros registro valdymo veiklos vadovas
nustato  viešųjų  ir  pusiau  viešųjų  elektromobilių  įkrovimo prieigų  ir  jų  operatorių  registravimo  valstybinės  reikšmės kelių  eismo
informacinės sistemos elektromobilių  įkrovimo infrastruktūros registracijos modulyje   tvarką,  VEĮP modulyje  tvarkomų duomenų
kategorijas ir duomenų teikimo į VEĮP modulį tvarką.

1.2. Šis dokumentas įgyvendina LR Alternatyviųjų degalų įstatymą, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m.  gegužės
14 d. įsakymą Nr. 3-320 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos paskyrimo už viešųjų elektromobilių
įkrovimo prieigų registravimo sistemos sukūrimą atsakinga institucija“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gegužės 6
d. įsakymą Nr.3-173(1.5 E) „Dėl Viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros gairių patvirtinimo“.

1.3. Šiame veiklos vadove aprašytais reikalavimai vadovaujasi Įmonės Intelektinių transporto sistemų skyriaus darbuotojai bei
juridiniai asmenys, esantys ir/ ar norintys tapti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų operatoriais.

1.4. Įmonės  direktoriaus  įsakymu  patvirtintas  elektromobilių  įkrovimo  stotelių  registro  valdymo  veiklos  vadovas  skelbiamas
Įmonės internetiniame tinklapyje www.lakd.lt, skiltyje „Paslaugos“.

1.5. Už  aktualios  dokumento  redakcijos  pateikimą Įmonės tinklapyje  yra  atsakingas  Intelektinių  transporto  sistemų skyriaus
vadovo paskirtas atsakingas asmuo.

2. SĄVOKOS, SUTRUMPINIMAI IR APIBRĖŽIMAI

2.1. Veiklos vadove naudojamos sąvokos, sutrumpinimai:

Sąvoka, sutrumpinimas Apibrėžimas

EIS Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistema
IT turtas prieiga prie kompiuterių ar kitų įrenginių, iš kurių yra jungiamasi prie VEĮP modulio
Įmonė Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija
Teikėjas Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų operatorius
VEĮP Viešųjų elektromobilių įkrovimo prieiga
VEĮP modulio tvarkytojas EIS pagrindinis tvarkytojas

VEĮP modulis
Valstybinės reikšmės kelių  eismo informacinės sistemos elektromobilių  įkrovimo infrastruktūros
registracijos modulis, skirtas registruoti VEĮP, VEĮP operatorius ir teikti VEĮP ir VEĮP operatorių
duomenis valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos naudotojams

2.2. Kitos  dokumente naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos  LR Alternatyviųjų degalų įstatyme, LR Kelių
priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme, LR kelių įstatyme, LR susisiekimo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakyme Nr.3-
173(1.5 E) „Dėl Viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros gairių patvirtinimo“.

3. BENDROJI DALIS

3.1. VĮ  Lietuvos  automobilių  kelių  direkcija  siekdama efektyviau  informuoti  vartotojus  apie  teikiamas elektromobilių  įkrovimo
paslaugas, 2019 metais pradėjo įgyvendinti projektą „ID ir alternatyvių degalų duomenų surinkimas“ (ang. ID and data collection for
sustainable fuels in Europe) (toliau – IDACS), kurio pagrindinis tikslas - sukurti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų operatorių ir jų
valdomų  prieigų  registravimo  sistema.  Šis  projektas  įgyvendinamas  vadovaujanti  Europos  komisijos  sutartimi  Nr.
MOVE/B4/SUB/2018-489/CEF/PSA/SI2.792684.  Projekto  įgyvendinimo  metu  buvo  sukurtas  Valstybinės  reikšmės  kelių  eismo
informacinės  sistemos  (EIS)  Elektromobilių  įkrovimo  infrastruktūros  registracijos  modulis  (VEĮP  modulis),  interneto  svetainė
(portalas) https://ev.lakd.lt/, kuriame:

- juridiniai asmenys gali registruotis, siekiant tapti VEĮP operatoriumi bei teikti VEĮP paslaugą;

- fiziniai asmenys gali rasti artimiausią elektrinio transporto elektros stotelę, sužinoti jos charakteristikas, užimtumą bei kainą.

3.2. Juridinis asmuo, siekdamas tapti VEĮP operatoriumi bei teikti VEĮP paslaugą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

3.2.1. juridinis asmuo teikia arba planuoja teikti viešąsias ar pusiau viešąsias elektromobilių įkrovimo paslaugas Lietuvos
Respublikos teritorijoje;

3.2.2. VEĮP operatorius paslaugas vartotojams teikia nediskriminaciniu pagrindu;

3.2.3. 5 skyriuje nurodytus duomenis teikia neatlygintinai;

3.2.4. su Įmone yra pasirašęs duomenų teikimo ir (ar) gavimo sutartį, vykdo pasirašytos sutarties įsipareigojimus ir laikosi
nustatytų sutarties sąlygų.

http://www.lakd.lt/
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3.3. VEĮP operatorius turi užtikrinti bent tokių organizacinių ir techninių priemonių įgyvendinimą:

3.3.1. prieiga prie kompiuterių ar kitų įrenginių, iš kurių yra jungiamasi prie VEĮP modulio ir šiuose įrenginiuose įdiegtų
taikomųjų programų būtų suteikiama vadovaujantis principu „būtina naudoti“ (užduočiai ir (arba) darbui, ir (arba) vaidmeniui atlikti),
prieiga prie informacijos (duomenų) turi būti suteikiama vadovaujantis principu „būtina žinoti“;

3.3.2. unikalių  naudotojo  (administratoriaus)  identifikavimo  (pvz.  naudotojo  vardas)  ir  autentifikavimo  priemonių  (pvz.
slaptažodžio)  naudojimą,  teisių  naudotis  informacija  (duomenimis)  ir  IT  Turtu  suteikimą,  panaikinimą,  reguliarią  naudotojui
(administratoriui)  suteiktų  prieigos teisių  peržiūrą,  prieigos teisių  keitimą,  panaikinimą,  sustabdymą ir  atsakingų asmenų už šių
procedūrų įgyvendinimą paskyrimą;

3.3.3. IT  Turto,  įskaitant  jame  įdiegtų  taikomųjų  programų,  valdymą,  kuris  turėtų  apimti,  bet  neapsiriboti,  bent  šių
reikalavimų įgyvendinimą:

- turi būti paskirti atsakingi už IT Turto, įskaitant jame įdiegtų taikomųjų programų, valdymą ir priežiūrą asmenys;

- turi būti diegiama (naudojama) tik legali programinė įranga;

- turi būti naudojamos apsaugos nuo kenkimo programų aptikimo ir taisymo  priemonės;

- IT turto naudotojai (administratoriai) turi būti informuojami apie saugumo reikalavimus ir procedūras, taikomas IT Turto
apsaugai  bei  atsakomybę  už  tokios  apsaugos  įgyvendinimą  (pvz.,  IT  turto  fizinę  apsaugą,  švaraus  stalo  ir  ekrano  politikos
įgyvendinimą).

4. REGISTRACIJA IR SUTARTIES SUDARYMAS

4.1. Juridinis asmuo, siekdamas tapti VEĮP operatoriumi bei teikti VEĮP paslaugą, turi registruotis puslapyje https://ev.lakd.lt/.

4.2. Registracijos metu automatiškai  susigeneruoja  bei Įmonei  pateikiamas nustatytos formos prašymas (žr.  1 priedą),  kurio
pagrindu bus priimamas sprendimas dėl registracijos patvirtinimo bei sutarties sudarymo.

4.3. Įmonės atsakingas asmuo, gavęs užpildytą prašymą dėl VEĮP operatoriaus registravimo, sprendimą dėl VEĮP operatoriaus
registravimo VEĮP modulyje arba atsisakymo registruoti VEĮP operatorių priima per 3 darbo dienas, vadovaudamasi Alternatyviųjų
degalų įstatymo 25 straipsnio, ir Aprašo III skyriaus nuostatomis.

4.4. Per 30 darbo dienų, po sprendimo užregistruoti VEĮP operatorių, VEĮP operatorius turi Įmonei pateikti  elektroniniu parašu
pasirašytą  nustatytos  formos  (žr.  4  priedą)  duomenų  teikimo  ir  (ar)  gavimo  sutartį.  Pasirašyta  sutartis  turi  būti  persiunčiama
lakd@lakd.lt.

4.5. Po registracijos patvirtinimo, VEĮP operatorius į sistemą turi suvesti savo VEĮP stoteles. Tais atvejais, kai VEĮP operatorius
turi daug VEĮP stotelių, informaciją apie jas galima importuoti užpildant ir į sistemą įkeliant nustatytos formos failą (žr. 5 priedą).

4.6. Jeigu  VEĮP operatorius  per  4.4.  punkte  nustatytą  terminą  duomenų teikimo ir  (ar)  gavimo sutarties  nepasirašo,  Įmonė
panaikina VEĮP operatoriaus registraciją  puslapyje  https://ev.lakd.lt/ ir apie tai el. paštu informuoja VEĮP operatorių, nurodydama
panaikinamo priežastis.

4.7. Paskyros registracijos metu bei VEĮP stotelių suvedimo metu sistema automatiškai sukuria bei priskiria VEĮP operatoriaus
identifikacinį bei VEĮP stotelės identifikacinius kodus. VEĮP operatorių bei VEĮP stotelių  identifikavimui naudojamų kodų standartai
bei VEĮP ir VEĮP operatorių identifikavimui naudojama kodų standarto forma (žr. 6 priedą), parengta vadovaujantis LR susisiekimo
ministerijos ir Europos komisijos pasirašyta sutartimi Nr. MOVE/B4/SUB/2018-489/CEF/PSA/SI2.792684 patvirtintu sudarytos darbo
grupės „ID ir alternatyvių degalų duomenų surinkimas“ (ang. ID and data collection for sustainable fuels in europe) (toliau – IDACS)
pavyzdžiu ir standartu ISO/IEC 15188.

5. DUOMENŲ TEIKIMAS

5.1. Pasirašęs duomenų teikimo ir (ar) gavimo sutartį, VEĮP operatorius įsipareigoja periodiškai teikti duomenis į VEĮP modulį.

5.2. VEĮP modulyje kaupiami VEĮP stotelių ir VEĮP operatorių duomenys pateikti 1 lentelėje.

https://ev.lakd.lt/
mailto:lakd@lakd.lt
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1 lentelė. VEĮP modulyje kaupiami VEĮP stotelių ir VEĮP operatorių duomenys

DUOMENŲ TIPAS TEIKIAMI DUOMENYS

STATINIAI
duomenys

VEĮP operatoriaus identifikacinis kodas ir kontaktinė informacija;
VEĮP identifikacinis kodas;
VEĮP koordinatės, adresas (gatvė, miestas, pašto kodas);
įkrovimo galimybės (galia, įkrovimo standartai);
jungčių tipai (kištukai, kištukiniai lizdai, indukcinės kilpos, kt.);
darbo valandos;
atsiskaitymo už paslaugas būdai.

DINAMINIAI
duomenys

pasiekiamumo statusas (veikia / neveikia);
užimtumo statusas (laisva / užimta);
paslaugos kaina (taikoma vartotojui be sutarties)

5.3. VEĮP operatoriai statinius elektromobilių įkrovimo prieigos duomenis teikia į VEĮP modulį vieną kartą prieš pradėdami teikti
paslaugas toje VEĮP ir atnaujina juos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po šių duomenų pasikeitimo. 

5.4. Dinaminiai duomenys yra teikiami tik tuo atveju, jeigu elektromobilių įkrovimo prieiga turi galimybę perduoti šiuos duomenis.
Tokiu  atveju  VEĮP operatoriai  dinaminius duomenis  turi  atnaujinti  ne rečiau kas 5  min.  Dinaminių  duomenų teikimo instrukcija
pateikiama  internetiniame  puslapyje  https://ev.lakd.lt/user/instructions (instrukcija  pasiekiama  tik  užregistruotiems  VEĮP
operatoriams).

5.5. VEĮP operatoriai statinius ir dinaminius duomenis Įmonei teikia automatizuotu būdu per  atvirą įkrovimo prieigų protokolą
(angl. Open Charge Point Protocol) ne senesnį kaip 1.5 versijos arba kitu, su Įmone suderintu, protokolu.

5.6. Įmonė  visus  1  lentelėje  tvarkomus  duomenis  (išskyrus  asmens  duomenis)  teikia  viešai  internetinėje  svetainėje
https://ev.lakd.lt bei per saityno tarnybą (angl. web service) užtikrinant, kad duomenys yra prieinami visiems fiziniams ir juridiniams
asmenims viešai ir laikantis nediskriminavimo principo.

5.7. VEĮP  operatorius  turi  pats  pasirūpinti  VEĮP  duomenims  teikti  reikalinga  technine  ir  programine  įranga  ir  (ar)  kitais
materialiniais ištekliais.

5.8. Teikdamas duomenis,  VEĮP operatorius turi  užtikrinti  tinkamą VEĮP duomenų teikimą į  VEĮP modulį,  o kai  yra  teikiami
asmens duomenys – užtikrinti jų saugumą ir slaptumą.

5.9. VEĮP operatorius turi nedelsdamas informuoti VEĮP modulio tvarkytoją apie bet kokias aplinkybes, trukdančias teikti VEĮP
duomenis,  įskaitant,  bet  neapsiribojant  pareiga  nedelsiant  informuoti  Įmonę  apie  į  VEĮP  modulį  įvestus  neteisingus,  netikslius,
neišsamius duomenis, taip pat apie pakeistus duomenis, duomenų ištrynimą, jeigu tai įmanoma.

5.10. VEĮP operatorius teikia duomenis į VEĮP modulį vadovaudamasis:

- 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) 6 straipsnio 1 dalies e punktu;

- Valstybinės  reikšmės  kelių  eismo  informacinės  sistemos  nuostatais  ir  Valstybinės  reikšmės  kelių  eismo  informacinės
sistemos duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio
direktoriaus 2009 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-170 „Dėl Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos nuostatų ir
Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“.

5.11. Duomenų teikimo sutrikimai  ir (ar) kita svarbi informacija VEĮP operatoriams teikiama ir iš VEĮP operatorių gaunama per
Įmonės administruojamą valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos pagalbos tarnybą. Su EIS pagalbos tarnyba galima
susisiekti el. paštu pagalba@eismoinfo.lt 

6. VEĮP OPERATORIAUS DUOMENŲ KEITIMAS

6.1. VEĮP  operatoriui  puslapyje  https://ev.lakd.lt/ keičiant  registracijos  metu pateiktus  pirminius VEĮP  operatoriaus  duomenis
(juridinio  asmens  rekvizitus  ar  kontaktinį  asmenį,  nurodytą  sutartyje  atsakingu  už  sutarties  vykdymą),  sistemoje  automatiškai
susigeneruoja bei Įmonei pateikiamas nustatytos formos prašymas (žr. 2 priedą), kurio pagrindu bus keičiama sutartis.

6.2. Įmonės atsakingas asmuo, sistemoje gavęs užpildytą prašymą dėl VEĮP operatoriaus duomenų pakeitimo, parengia ir VEĮP
operatoriui el. paštu pateikia pasirašytą duomenų teikimo ir (ar) gavimo sutarties pakeitimą.

6.3. VEĮP operatorius turi Įmonei pateikti  elektroniniu parašu pasirašytą duomenų teikimo ir (ar) gavimo sutarties pakeitimą ne
vėliau, kaip per 30 darbo dienų, po duomenų teikimo ir (ar) gavimo sutarties pakeitimo gavimo. Pasirašytas sutarties pakeitimas turi
būti persiunčiamas lakd@lakd.lt

6.4. Jeigu VEĮP operatorius per 6.3. punkte nustatytą terminą nepasirašo duomenų teikimo ir (ar) gavimo sutarties pakeitimo,
Įmonė gali sustabdyti puslapyje https://ev.lakd.lt/ VEĮP operatoriaus paslaugų teikimą.

https://ev.lakd.lt/
mailto:lakd@lakd.lt
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7. VEĮP STOTELIŲ BLOKAVIMAS AR VEĮP OPERATORIAUS PASKYROS NAIKINIMAS

7.1. Atvejai, kai Įmonė gali panaikinti VEĮP operatoriaus paskyrą:
- VEĮP operatoriaus prašymu;
- likvidavus ar reorganizavus juridinį asmenį, teikusį elektromobilių įkrovimo paslaugas;
- kai  Įmonė,  remdamasi  VEĮP  modulio  duomenimis,  nustato,  kad  VEĮP  operatorius  per  6  mėnesius  nuo  unikalaus

identifikacinio kodo suteikimo dienos nepradėjo teikti arba per paskutinius 6 mėnesius neteikia viešosios elektromobilių įkrovimo
paslaugos, arba VEĮP neteikia dinaminių duomenų į VEĮP modulį daugiau kaip 1 mėnesį;

- kai  Įmonė  gauna  informaciją,  kad  VEĮP  neatitinka  Alternatyvių  degalų  įstatymo  25  straipsnio  5  dalyje  nurodytų
reikalavimų.

7.2. Atvejai, kai Įmonė gali blokuoti VEĮP stotelių veikimą:
- Įmonei nustačius, kad VEĮP neveikia ilgiau kaip 6 mėnesius;
- Įmonei nustačius, kad VEĮP neteikia viešosios paslaugos;
- Įmonei nustačius, kad VEĮP operatorius nesilaiko  sudarytos duomenų teikimo ir (ar) gavimo sutarties sąlygų, ir VEĮP

operatoriui nepašalinus nustatytų trūkumų per Alternatyviųjų degalų įstatymo 25 straipsnio 11 dalyje nustatytą terminą.

7.3. VEĮP operatoriaus paskyra ir registracijos metu jam suteiktas VEĮP operatoriaus identifikacinis kodas negali būti perduotas ir
naudojamas kito VEĮP operatoriaus ar kito juridinio asmens. Tokiu atveju turi būti panaikinama paskyra (kartu panaikinami ir VEĮP
stotelių identifikaciniai kodai).

7.4. VEĮP  operatorius  norėdamas  panaikinti  paskyrą,  puslapyje  https://ev.lakd.lt/ turi  inicijuoti  paskyros  naikinimo  procesą.
Inicijavus paskyros naikinimo procesą, sistemoje  automatiškai susigeneruoja bei Įmonei pateikiamas nustatytos formos prašymas
(žr. 3 priedą), kurio pagrindu bus nutraukiama sutartis bei panaikinama VEĮP operatoriaus paskyra VEĮP modulyje.

7.5. Visais paskyros naikinimo ar VEĮP blokavimo atvejais, VEĮP operatorius informuojamas jo paskyroje nurodyti el. paštu.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Veiklos vadovą ir jo pakeitimus tvirtina Įmonės direktorius.

8.2. Veiklos vadovas peržiūrimas ne rečiau kaip kartą per metus.

8.3. Už veiklos vadovo peržiūrą ir atnaujinimo inicijavimą atsakingas Intelektinių transporto sistemų skyriaus vadovas.

9. PRIEDAI

1 priedas. Prašymo forma registracijos metu.

2 priedas. Prašymo forma duomenų keitimo metu.

3 priedas. Prašymo forma paskyros naikinimo metu.

4 priedas. Duomenų teikimo ir (ar) gavimo sutarties forma.

5 priedas. Forma VEĮP stotelių importavimui.

6 priedas. Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų ir operatorių identifikavimui naudojamų kodų standartas.

https://ev.lakd.lt/
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1 priedas
Prašymo forma registracijos metu 

______________________________________________________________
(Vardas, pavardė ir (arba) įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

______________________________________________________________
(Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba registruotos buveinės adresas)

______________________________________________________________
Kontaktinė informacija (el. p. adresas, telefono Nr.)

Valstybės įmonei Lietuvos automobilių kelių direkcijai

PRAŠYMAS

______________________
Data

Vadovaudamasis  (-asi)  Lietuvos  Respublikos  alternatyviųjų  degalų  įstatymo  (toliau  –  Įstatymas)  25  straipsniu,  prašau

valstybės  įmonės  Lietuvos  automobilių  kelių  direkcijos  tvarkomoje  Valstybinės  reikšmės  kelių  eismo  informacinės  sistemos

Elektromobilių įkrovimo infrastruktūros registracijos modulyje įregistruoti (subjekto pavadinimas). Sudaryti duomenų teikimo ir (ar)

gavimo sutartį ir išduoti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų operatoriaus identifikacinį kodą.

Patvirtinu, kad (subjekto pavadinimas) atitinka Įstatyme nurodytus viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų
operatoriui taikomus reikalavimus.

_________________                            _______________________________
Parašas                                                          Vardas, pavardė          
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2 priedas
Prašymo forma duomenų keitimo metu

______________________________________________________________
(Vardas, pavardė ir (arba) įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

______________________________________________________________
(Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba registruotos buveinės adresas)

______________________________________________________________
Kontaktinė informacija (el. p. adresas, telefono Nr.)

Valstybės įmonei Lietuvos automobilių kelių direkcijai

PRAŠYMAS

______________________
Data

Vadovaudamasis  (-asi)  Lietuvos  Respublikos  alternatyviųjų  degalų  įstatymo  (toliau  –  Įstatymas)  25  straipsniu,  prašau

valstybės  įmonės  Lietuvos  automobilių  kelių  direkcijos  tvarkomoje  Valstybinės  reikšmės  kelių  eismo  informacinės  sistemos

Elektromobilių įkrovimo infrastruktūros registracijos modulyje pakeisti (subjekto pavadinimas) duomenis: įmonės pavadinimą/ įmonės

kodą/ įmonės adresą/ operatoriaus kodą/ klientų aptarnavimo centro pavadinimą/ informacinį numerį/ informacinį el. pašto adresą/

operatoriaus atstovo duomenis į (keičiami duomenys). 

_________________                          _________________
Parašas                                                          Vardas, pavardė          
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3 priedas
Prašymo forma paskyros naikinimo metu

______________________________________________________________
(Vardas, pavardė ir (arba) įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

______________________________________________________________
(Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba registruotos buveinės adresas)

______________________________________________________________
Kontaktinė informacija (el. p. adresas, telefono Nr.)

Valstybės įmonei Lietuvos automobilių kelių direkcijai

PRAŠYMAS

______________________
Data

Vadovaudamasis  (-asi)  Lietuvos  Respublikos  alternatyviųjų  degalų  įstatymo  (toliau  –  Įstatymas)  25  straipsniu,  prašau

valstybės  įmonės  Lietuvos  automobilių  kelių  direkcijos  tvarkomoje  Valstybinės  reikšmės  kelių  eismo  informacinės  sistemos

Elektromobilių įkrovimo infrastruktūros registracijos modulyje išregistruoti (subjekto pavadinimas). Nutraukti duomenų teikimo ir (ar)

gavimo sutartį ir panaikinti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų operatoriaus identifikacinį kodą.

_________________                            _______________________________
Parašas                                                          Vardas, pavardė          
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4 priedas
Duomenų teikimo ir (ar) gavimo sutarties forma

VIEŠŲJŲ IR PUSIAU VIEŠŲJŲ ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ DUOMENŲ TEIKIMO IR (AR)
GAVIMO

SUTARTIS Nr. ____

2022 m. __________ ___ d. Nr. _______/_______
Vilnius

Valstybės įmonė  Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – GAVĖJAS), juridinio
asmens kodas 188710638, registruota adresu J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys
apie  įstaigą  kaupiami  ir  saugomi Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų registre,  atstovaujama
direktoriaus  Remigijaus  Lipkevičiaus,  veikiančio  pagal  valstybės  įmonės  Lietuvos  automobilių
kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio
24  d.  įsakymu  Nr.  3-476  „Dėl  Valstybės  įmonės  Lietuvos  automobilių  kelių  direkcijos  įstatų
patvirtinimo“, ir

[įrašyti sutarties šalies pavadinimą, teisinę formą], įmonės kodas  [įrašyti], kurios registruota buveinė yra

[įrašyti  visą  adresą],  duomenys  apie  įmonę  kaupiami  ir  saugomi  Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų

registre, atstovaujama [įrašyti pareigas, vardą, pavardę], veikiančio pagal [įrašyti atstovavimo pagrindą], toliau

vadinama TEIKĖJU, (jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį),
toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai –  Šalimi, sudarė šią duomenų teikimo sutartį

(toliau – Sutartis). 

I. SUTARTYJE VARTOJAMI TERMINAI 

1.1. TEIKĖJAS –  viešųjų  elektromobilių  įkrovimo  prieigų  operatorius  (VEIP  modulio
naudotojas).

1.2. GAVĖJAS  –  VEĮP  modulio  tvarkytojas,  Valstybinės  reikšmės  kelių  eismo
informacinės sistemos (toliau – EIS) pagrindinis tvarkytojas.

1.3. VEĮP modulis –  EIS  elektromobilių  įkrovimo  infrastruktūros  registracijos  modulis,
skirtas  registruoti  VEĮP,  VEĮP  operatorius  ir  teikti  VEĮP  ir  VEĮP  operatorių  duomenis  VEIP
modulio   naudotojams ir Vartotojams.

1.4. VEĮP – viešųjų elektromobilių įkrovimo prieiga.
1.5. VEĮP duomenys – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  2022 m. gegužės 30 d.

įsakymo  Nr.3-279  –  „Dėl  Valstybinės  reikšmės  kelių  eismo  informacinės  sistemos  nuostatų  ir
duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ 16.17 papunktyje nurodyti VEĮP operatorių duomenys.

1.6. Vartotojai – fiziniai  ir  (arba)  juridiniai  asmenys,  kuriems  pasinaudojant
https://ev.lakd.lt  ar kitomis informacinių ir ryšių technologijų kanalais ir priemonėmis skleidžiama
informacija (išskyrus asmens duomenis) apie viešąją arba pusiau viešąją elektromobilių įkrovimo
prieigų infrastruktūrą Lietuvos teritorijoje. 

II. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Vadovaudamasis  šioje  Sutartyje  nustatytomis  sąlygomis  ir  tvarka,  TEIKĖJAS VEĮP
modulyje registruoja ir teikia VEĮP duomenis taip, kaip nurodyta šioje sutartyje. 

2.2. Pagal šią Sutartį GAVĖJAS įsipareigoja TEIKĖJO VEĮP modulyje teikiamus duomenis
saugoti, tvarkyti ir, išskyrus asmens duomenis, per VEĮP modulį viešai ir neatlygintinai teikti EIS
naudotojams. 
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III. DUOMENŲ TEIKIMO IR GAVIMO TEISINIAI PAGRINDAI

3. TEIKĖJAS teikia duomenis GAVĖJUI vadovaudamasis:
3.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl

fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo
panaikinama  Direktyva  95/46/EB  (Bendrasis  duomenų  apsaugos  reglamentas)  (toliau  –
Reglamentas (ES) 2016/679) 6 straipsnio 1 dalies e punktu;

3.2. Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d.  įsakymu Nr. 3-279  „Dėl Valstybinės
reikšmės kelių  eismo informacinės  sistemos nuostatų ir  duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“
13.22 ir 16.17 papunkčiais.

4. GAVĖJAS gauna duomenis iš TEIKĖJO vadovaudamasis:
4.1. Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktu;
4.2. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 11 straipsnio 2

dalies 6, 7 ir 12 punktais;
4.3. Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 25 straipsniu;
4.4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 3-320

„Dėl  Lietuvos  automobilių  kelių  direkcijos  prie  Susisiekimo  ministerijos  paskyrimo už  viešųjų
elektromobilių  įkrovimo  prieigų  registravimo  sistemos  sukūrimą  atsakinga  institucija“  
2.1 papunkčiu;

4.5. Valstybės  įmonės  Lietuvos  automobilių  kelių  direkcijos  įstatų,  patvirtintų  Lietuvos
Respublikos  susisiekimo ministro  2020 m.  rugpjūčio  24  d.  įsakymu Nr.  3-476 „Dėl  Valstybės
įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatų patvirtinimo“, 35.10 papunkčiu.

4.6. Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro  2022 m. gegužės 30 d.  įsakymu Nr.3-279  „Dėl Valstybinės
reikšmės kelių eismo informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo““
7.15  ir 17.22 papunkčiais. 

IV. DUOMENŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMO TIKSLAI
5. GAVĖJAS,  siekdamas  tinkamai  įgyvendinti  Sutarties  3  punkte  nurodytuose  teisės

aktuose nustatytas funkcijas, įsipareigoja suteikti TEIKĖJUI prieigą prie VEĮP modulio Sutarties
2.1 papunktyje nurodytų duomenų teikimui. 

6. TEIKĖJAS  įsipareigoja  teikti,  o  GAVĖJAS  įsipareigoja  gautus  duomenis  naudoti
informacijos  apie  viešąją  arba  pusiau  viešąją  elektromobilių  įkrovimo  prieigų  infrastruktūrą
Lietuvos teritorijoje sklaidai vykdyti;

V. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

7. TEIKĖJAS turi teisę:
7.1. reikalauti  GAVĖJO  pateikti  informaciją  ir  (ar)  dokumentus,  kurių  reikia  norint

įsitikinti, kad GAVĖJAS tinkamai vykdo Sutartyje ir teisės aktuose nustatytus duomenų naudojimo
reikalavimus, duomenis naudoja Sutartyje numatytiems tikslams;

7.2. paaiškėjus  aplinkybėms  dėl  duomenų  naudojimo  pažeidžiant  Sutarties  sąlygas,
pranešti apie galimą pažeidimą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir EIS valdytojui;

8. TEIKĖJAS įsipareigoja:
8.1. pagal šią sutartį ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo

per tinklalapį https://ev.lakd.lt  pradėti teikti VEĮP duomenis GAVĖJUI;
8.2. duomenis teikti  ir  naudoti  tik  Sutarties  6 punkte numatytiems duomenų naudojimo

tikslams įgyvendinti, vadovaujantis Sutarties 3 punkte nurodytais Lietuvos Respublikos teisės aktais
8.3. užtikrinti, kad visi TEIKĖJO darbuotojai, būtų įsipareigoję saugoti GAVĖJO suteiktus

prisijungimo prie VEĮP modulio duomenis ir neatskleistų jų tretiesiems asmenims;

https://ev.lakd.lt/
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8.4. TEIKĖJAS,  pasirašydamas  Sutartį,  patvirtina,  kad  užtikrins,  kad  visi  TEIKĖJO
darbuotojai būtų susipažinę su Reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu,
Valstybinės  reikšmės  kelių  eismo informacinės  sistemos  nuostatais,  Valstybinės  reikšmės  kelių
eismo  informacinės  sistemos  duomenų  saugos  nuostatais,  patvirtintais  Lietuvos  Respublikos
susisiekimo ministro  2022 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 3-279 „Dėl Valstybinės reikšmės kelių
eismo informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“  ir įsipareigotų jų
laikytis.

9. TEIKĖJAS  turi  teisę  prieš  3  (tris)  darbo  dienas  pranešęs  GAVĖJUI  vienašališkai
nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėja, kad GAVĖJAS gautus duomenis naudoja ne Sutartyje numatytais
tikslais arba tvarko duomenis pažeisdamas teisės aktų reikalavimus; 

10. GAVĖJAS įsipareigoja:
10.1. duomenis  gauti  ir  juos  naudoti  tik  Sutarties  6  punkte  numatytiems

duomenų naudojimo tikslams įgyvendinti,  vadovaujantis  Sutarties  4  punkte nurodytais  Lietuvos
Respublikos teisės aktais;

10.2. suteikti  TEIKĖJUI  prieigą  prie  VEĮP  modulio  (https://ev.lakd.lt
svetainės) Sutarties galiojimo laikotarpiu.

10.3. neatskleisti,  neskelbti,  nesuteikti  galimybės  tretiesiems  asmenims  bet
kokia  forma  susipažinti  su  gautais  asmens  duomenis  duomenimis,  jeigu  Lietuvos  Respublikos
įstatymai  nenustato  kitaip.  Ši  nuostata  netaikoma,  kai  pagal  Sutartį  gautų  duomenų  teikimas
nustatomas su TEIKĖJU ir trečiaisiais asmenimis sudarytose duomenų teikimo sutartyse;

10.4.  TEIKĖJUI,  nesilaikant  Sutarties  8  punkte  nustatytų  sąlygų,  apriboti
galimybę teikti VEĮP duomenis į VEĮP modulį;

10.5. nekaupti gaunamų duomenų, išskyrus kiek to reikia Sutarties 66. punkte
nurodytiems tikslams pasiekti;

10.6. nedelsiant sunaikinti  pagal Sutartį  gautus duomenis, kai šie duomenys
nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir yra pasibaigęs EIS nuostatų 41.14 ir 41.15 papunkčiuose
nustatytas jų  saugojimo EIS terminas. 

10.7. prisiimti  visišką  atsakomybę  už  gautų  duomenų  konfidencialumą  ir
saugą nuo duomenų gavimo momento;

10.8. ne  vėliau  kaip  prieš  30  (trisdešimt)  darbo dienų TEIKĖJUI priimtinu
būdu (Sutartyje nurodytu TEIKĖJO elektroniniu paštu) pranešti apie numatomą duomenų teikimo
sąlygų ir (ar) tvarkos pakeitimą;

10.9. sustabdyti  prieigą  prie  VEĮP modulio  duomenų  informuojant  apie  tai
TEIKĖJA, jeigu TEIKĖJAS nesilaiko Sutartyje nustatytų įsipareigojimų ir (ar) netinkamai vykdo
Sutartyje  bei  teisės  aktuose  nustatytus  duomenų  teikimo  reikalavimus,  jeigu  užfiksuojama  ar
pagrįstai įtariama grėsmė teikiamų duomenų konfidencialumui ir (ar) jei TEIKĖJAS nepakankamai
užtikrina  teikiamų  duomenų  saugą  ir  (ar)  naudoja  duomenis  kitiems  tikslams,  nenumatytiems
Sutarties 6 punkte.

11. Šalys  įsipareigoja  savo  lėšomis  įgyvendinti  tinkamas  organizacines  ir  technines
priemones,  skirtas  apsaugoti  duomenis  nuo  atsitiktinio  ar  neteisėto  sunaikinimo,  pakeitimo,
atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Minėtos priemonės turi užtikrinti tokį
saugumo lygį, kuris atitiktų saugotinų duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką ir turi būti
išdėstytos rašytinės formos dokumente.

VI. DUOMENŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

12. TEIKĖJAS  atsako  už  į  VEĮP  modulį  teikiamų  duomenų  teisingumą,  vientisumą,
konfidencialumą ir apsaugą, kol duomenys pasieks GAVĖJĄ. 

13. GAVĖJAS turi teisę tvarkyti gautus duomenis ne ilgiau, negu EIS nuostatų 41.14 ir
41.15 papunkčiuose nustatytas jų saugojimo EIS terminas. 

14. Duomenys teikiami neatlygintinai.

https://ev.lakd.lt/
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VII. PAKEITIMAI, PATIKSLINIMAI

15. Bet kokie pakeitimai, susiję su vienos iš Šalių teisinio statuso, pavadinimo, adresų, el.
pašto adresų, kitų rekvizitų pakeitimais ar patikslinimais, pranešami kitai Šaliai per https://ev.lakd.lt
per 5 (penkias) darbo dienas nuo pakeitimo dienos. Pasikeitus juridinio asmens teisiniam statusui,
pavadinimui, kontaktiniams asmenims nurodytiems 40 punkte. yra atliekamas Sutarties pakeitimas.

16. Sutartis Šalių susitarimu gali būti pakeičiama ar papildoma raštu.
17. Visi  šios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra laikomi neatskiriama šios Sutarties

dalimi ir įsigalioja nuo jų pasirašymo dienos, jeigu juose nenustatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

VIII. DUOMENŲ SAUGUMAS

18. GAVĖJAS užtikrina duomenų saugumą Sutarties 24 punkte nustatyta tvarka.
19. GAVĖJAS įsipareigoja  apie  bet  kokį  duomenų pakeitimą dėl  savo kaltės  ar  VEĮP

modulio  klaidų  pranešti  TIEKĖJUI ne vėliau  kaip  per  5  (penkias)  darbo dienas  nuo pakeitimų
atsiradimo ar tokių klaidų nustatymo dienos.

20. Jei GAVĖJAS nustato, kad gaunami duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs,
jis  ne  vėliau  kaip  per  5  (penkias)  darbo  dienas  apie  tai  informuoja  TEIKĖJĄ,  pateikdamas
aplinkybių paaiškinimus ir, esant galimybei, pateikti gaunamų duomenų neteisingumą, neišsamumą
ar netikslumą pagrindžiančius įrodymus. Siekiant įsitikinti, kad gaunami duomenys yra netikslūs,
neišsamūs ar neteisingi TEIKĖJAS gali GAVĖJO paprašyti pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
TEIKĖJAS,  gavęs  šią  informaciją,  privalo  per  5  darbo dienas  ją  patikrinti  ir,  jai  pasitvirtinus,
neteisingus,  neišsamius  ar  netikslius  duomenis  ištaisyti.  Ištaisęs  neteisingus,  neišsamius  ar
netikslius duomenis, TEIKĖJAS apie tai  informuoja GAVĖJĄ per Sutarties 21 punkte nurodytą
terminą .

21. TEIKĖJAS įsipareigoja informuoti GAVĖJĄ apie jam perduotų neteisingų, neišsamių
ar netikslių duomenų ištaisymą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokių duomenų ištaisymo.

22. TEIKĖJAS įsipareigoja nedelsdamas informuoti GAVĖJĄ:
22.1. kai TEIKĖJO darbuotojui suteiktas prieigos prie VEĮP modulio vardas ir

(ar) slaptažodis prarado konfidencialumą (pavyzdžiui, kai yra įtariama, kad TEIKĖJO darbuotojo
slaptažodis tapo žinomas kitam (-iems) asmeniui (-ims), bei kitais atvejais, jeigu mano, kad reikia
keisti darbuotojo slaptažodį;

22.2. Kai TEIKĖJO darbuotojas (VEIP modulio naudotojas) yra nušalinamas
nuo darbo (pareigų),  pasibaigia jo darbo santykiai arba jo teisė naudotis VEIP moduliu. .

22.3. pastebėjęs saugos politikos pažeidimus, nusikalstamos veikos požymius,
neveikiančias arba netinkamai veikiančias VEIP modulio saugos užtikrinimo priemones.

22.4. TEIKĖJAS  ir  GAVĖJAS  saugų  duomenų  tvarkymą  užtikrina
vadovaudamiesi:

22.5. Bendrųjų  elektroninės  informacijos  saugos  reikalavimų  aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų
elektroninės  informacijos saugos reikalavimų aprašo,  Saugos dokumentų turinio gairių  aprašo ir
Elektroninės  informacijos,  sudarančios  valstybės  informacinius  išteklius,  svarbos  įvertinimo  ir
valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo
patvirtinimo“;

22.6. Organizacinių ir  techninių kibernetinio saugumo reikalavimų,  taikomų
kibernetinio saugumo subjektams, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m.
rugpjūčio  13  d.  nutarimu  Nr.  818  „Dėl  Lietuvos  Respublikos  kibernetinio  saugumo  įstatymo
įgyvendinimo“;

22.7. kitais  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktais,  reglamentuojančiais  saugų
duomenų tvarkymą.

23. GAVĖJAS  duomenų  saugą  užtikrina  vadovaudamasis  Valstybinės  reikšmės  kelių
eismo  informacinės  sistemos  duomenų  saugos  nuostatais,  patvirtintais  Lietuvos  Respublikos

https://ev.lakd.lt/
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susisiekimo ministro  2022 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 3-279 „Dėl Valstybinės reikšmės kelių
eismo informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“.

24. TEIKĖJAS duomenų  saugą užtikrina  vadovaudamasis  /  nurodomas  teisės  aktas  ar
dokumentas,  kuriame  yra  nustatytos  TEIKĖJO  organizacinės  ir  techninės  priemonės,  kurios
taikomos Teikėjo informacinių technologijų infrastruktūrai užtikrinti /.

IX. ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

25. Už  Sutarties  įsipareigojimų  nevykdymą  arba  netinkamą  vykdymą  Šalys  atsako
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, atsižvelgdamos į Sutartyje nustatytus ypatumus.

26. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl Sutarties sprendžiami derybų
būdu, o jeigu nepavyksta ginčų išspręsti  derybomis per 20 (dvidešimt)  darbo dienų nuo derybų
pradžios, jie sprendžiami Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais.

27. Nė viena Šalis neturi teisės pavesti šią Sutartį vykdyti tretiesiems asmenims.
28. Jeigu Šalis dėl nenumatytų priežasčių negali įvykdyti kurio nors Sutartimi prisiimto

įsipareigojimo,  ji  nedelsdama  raštu  kreipiasi  į  kitą  Šalį  dėl  Sutarties  papildymo,  pakeitimo  ar
nutraukimo.

X. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

29. Bet  kuri  Šalis  neatsako  už  bet  kurios  iš  savo  prievolių  nevykdymą  ar  netinkamą
vykdymą, jei  įrodo, kad toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas buvo nulemtas nenugalimos
jėgos  (force  majeure)  aplinkybių.  Šiuo  atveju  Šalys  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos  civiliniu
kodeksu  bei  Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  aplinkybėms  taisyklėmis,
patvirtintomis  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  1996 m.  liepos  15  d.  nutarimu Nr.  840 „Dėl
Atleidimo  nuo  atsakomybės  esant  nenugalimos  jėgos  (force  majeure)  aplinkybėms  taisyklių
patvirtinimo“.

30. Šalis,  kuri  dėl  nenugalimos  jėgos  aplinkybių  negali  įvykdyti  savo  įsipareigojimų,
privalo  nedelsdama,  ne  vėliau  kaip  per  5  (penkias)  darbo dienas  nuo aplinkybių  atsiradimo ar
paaiškėjimo, raštu apie tai informuoti kitą Šalį, nurodydama aplinkybes, kurios trukdo jai vykdyti
sutartinius  įsipareigojimus,  ir  sutartinius  įsipareigojimus,  kurių ji  negalės  vykdyti.  Tokiu  atveju
prievolių vykdymas sustabdomas, kol išnyks pirmiau išvardytos aplinkybės. Jeigu šio pranešimo
kita  Šalis  negauna  per  protingą  laiką  po  to,  kai  Sutarties  neįvykdžiusi  Šalis  sužinojo  ar  turėjo
sužinoti apie nenugalimą jėgą lemiančias aplinkybes, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai
dėl negauto pranešimo susidariusius nuostolius.

31. Pasibaigus nenugalimą jėgą lemiančioms aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos
negalėjusi  vykdyti  savo įsipareigojimų,  privalo nedelsdama pranešti  apie  tai  kitai  Šaliai  ir  savo
įsipareigojimų vykdymą atnaujinti. Tačiau tais atvejais, kai dėl nenugalimos jėgos Šalis nevykdo
savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, kita Šalis turi teisę
nedelsdama nutraukti Sutartį, raštu apie tai pranešusi kitai Šaliai. 

XI. SUTARTIES GALIOJIMAS

32. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Jeigu Sutartis Šalių pasirašoma ne tą
pačią dieną, laikoma, kad Sutartis įsigalioja tą dieną, kai ją pasirašo antroji Šalis.

33. Sutartis galioja neterminuotai.
34. Sutartis  pasirašoma  abiejų  Šalių  elektroniniu  parašu  .adoc  formatu,  atitinkančiu

Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo reikalavimus, arba suformuota elektroninėmis
priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą

35. Sutartis netenka galios, kai:
35.1. Šalys raštu susitaria nutraukti Sutartį;
35.2. viena Šalis savo iniciatyva nutraukia Sutartį, įspėjusi kitą Šalį raštu ne

vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;
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35.3. netekus galios teisės aktams,  reglamentuojantiems Šalių teisę  teikti  ar
gauti duomenis arba kitais atvejais, įskaitant, bet neapsiribojant, Šalies bankrotą, reorganizavimą,
likvidavimą, veiklos apribojimą, dėl kurių TEIKĖJAS netenka teisės tvarkyti ir teikti duomenis, o
GAVĖJAS gauti  duomenis.  Sutartis  šiuo  atveju  laikoma pasibaigusia  nuo dienos,  kai  atsiranda
šiame  papunktyje  numatytos  aplinkybes,  apie  kurias  viena  Sutarties  Šalis  privalo  nedelsdama,
tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, informuoti kitą Šalį.

35.4. Šalis vienašališkai nutraukia Sutartį informavusi kitą Šalį ne vėliau kaip
prieš  10  (dešimt)  kalendorinių  dienų,  jei  kita  Šalis  pažeidžia  Sutartį  ir  nesiima  priemonių
pažeidimui pašalinti po to, kai buvo raštu informuota apie Sutarties pažeidimą.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Vykdydamos  Sutartį,  Šalys  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos  įstatymais  ir  kitais
teisės aktais.

37. Šalys  įsipareigoja  bendradarbiavimą  grįsti  tarpusavio  pasitikėjimo,  geranoriškumo,
pagarbos  kitos  Šalies  interesams  principais,  įstatymų  ir  etikos  normų  laikymusi.  Priimant
individualius sprendimus, vienos Šalies interesai neturi būti laikomi aukščiau kitos Šalies interesų ir
nekenkti šios sutarties vykdymui.

38. Visi  pranešimai  ir  kitas  susirašinėjimas,  vykdant  sutartį,  įteikiami  sutarties  Šaliai
pasirašytinai Šalies atstovui arba siunčiami registruotu paštu ar elektroniniu paštu.

39. Sutarčiai taikomi ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
40. Sutartyje numatytas bendradarbiavimas vykdomas per šiuos asmenis,  atsakingus už

Sutarties vykdymą:
Teikėjo atstovas Gavėjo atstovas

Vardas, pavardė

Telefonas

El. paštas

IV. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Įstaigos kodas 188710638

Telefonas (8 5) 232 9600

El. paštas: lakd@lakd.lt

Direktorius

Remigijus Lipkevičius

Teikėjas:

mailto:lakd@lakd.lt
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5 priedas
Forma VEĮP stotelių importavimui

Užpildytas pavyzdys:
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6 priedas
Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų ir operatorių identifikavimui naudojamų kodų standartas

Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų operatorių kodų standartas:

Išdavusi organizacija ID išdavusi  organizacija  (IDRO)  Įkrovimo prieigos operatorius (CPO) 

Aprašymas Šalis Skirtukas CPO Skirtukas Tipas Sutarties numeris Skirtukas Kontrolinis
skaitmuo

Pavyzdys LT "-" EDF "-" C 12A23GHI "-" 3

Paaiškinimas 2 simboliai (A-Z)     
3 simboliai  
(A-Z;0-9) CPO
trumpinys 

 
1 simbolis  (A-Z) 
operatoriaus tipas / sutarties
rūšis 

8 simboliai (A-Z;a-z;0-9)  1 simbolis (0-9)

                Pirma dalis              Antra dalis

Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų kodų standartas:

Išdavusi organizacija ID išdavusi  organizacija  (IDRO)  Įkrovimo prieigos operatorius (CPO) / prieiga

Aprašymas Šalis Skirtukas CPO Skirtukas Tipas El. kištuko
/jungties  ID

Pavyzdys LT "*" EDF "*" E 2542AX8769

Paaiškinimas 2 simboliai (A-Z)  
3 simboliai  (A-
Z;0-9)CPO  
trumpinys 

 1 simbolis. Tipo identifikatorius. E - įkrovimo įrenginys (jungtis), P - įkrovimo 
prieigų parkas, S įkrovimo prieiga (A-Z)

iki 30 simbolių
(A-Z;a-z;0-9)

          Pirma dalis                                     Antra dalis
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PATVIRTINTA
Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcija

direktoriaus 2022 m. birželio [...] d. įsakymu Nr. VE – [...]

ELEKTRINIO TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS REGISTRO VALDYMAS

Funkcija PP4 Paslaugų teikimas

Funkcijos šeimininkas Intelektinių ir informacinių technologijų departamento direktorius

Proceso vadovas Intelektinių transporto sistemų skyriaus vadovas

Proceso tikslas (-ai) Užtikrinti efektyvų VEĮP operatorių registracijos procesą bei savalaikį VEĮP duomenų teikimą
į VEĮP modulį

Proceso taikymo sritis ir 
dokumento naudotojai

Procesas  taikomas,  kai  gaunamas  VEĮP  operatoriaus  prašymas  registruoti,  keisti
registracijos  duomenis  ar  naikinti  paskyrą  bei  vykdant  nuolatinę  į  VEĮP  modulį  teikiamų
duomenų  stebėseną  Taip  pat,  šis  procesas  taikomas  gavus  informaciją,  kad  VEĮP
operatorius neatitinka LR Alternatyvių degalų  įstatymo 25 str.  5 d.  ar 11 d.  reikalavimų.
Proceso naudotojai Įmonės Intelektinių transporto sistemų skyriaus darbuotojai

Dokumentas ir jame pateikta informacija skirta tik naudojimui Įmonės viduje. Platinimas už įmonės ribų draudžiamas. Aktuali
dokumento versija visada saugoma Įmonės dokumentų valdymo sistemoje.
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1. PAGRINDINĖ PROCESO INFORMACIJA SĄVOKOS PROCESO SCHEMA ATSAKOMYBĖS

Proceso klientas (-ai)
LR susisiekimo ministerija
Juridiniai asmenys
Visuomenė

Procese naudojamos 
priemonės

El. paštas
ev.lakd.lt
https://ev.lakd.lt/tvs
VEĮP modulis
DVS 

Procesą inicijuojantys kiti 
procesai PLP10.07 Išorės klientų paklausimų valdymas

Procese dalyvaujantys 
kiti procesai PLP4.01 Sutarčių valdymas

Procesai, kurie vykdomi, 
baigus šį procesą PLP4.01 Sutarčių valdymas

Proceso rezultatas Užtikrintas efektyvus VEĮP operatorių registracijos procesas bei savalaikis VEĮP duomenų teikimas į
VEĮP modulį

Susiję teisės aktai ir 
reikalavimai

Vidiniai: VV-PP4.09 Elektrinio transporto infrastruktūros registro administravimo veiklos vadovas

Išoriniai:

LR Alternatyviųjų degalų įstatymas;
LR susisiekimo ministro 2020 m.  gegužės 14 d. įsakymas Nr. 3-320 „Dėl Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos paskyrimo už viešųjų 
elektromobilių įkrovimo prieigų registravimo sistemos sukūrimą atsakinga institucija“;
LR susisiekimo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymą Nr.3-173(1.5 E) „Dėl Viešosios 
elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros gairių patvirtinimo“;
LR Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas;
LR kelių įstatymas

PROCESO DALYVIAI IR PAGRINDINĖS JŲ ATSAKOMYBĖS ŠIAME PROCESE

VEĮP modulio sisteminiai 
veiksmai Tai VEĮP modulyje automatizuotu būdu atliekami veiksmai

VEĮP modulio 
administratorius

Tai Intelektinių transporto sistemų skyriaus darbuotojas, atsakingas už VEĮP modulio administravimą
bei šiame procese standarte nustatytų reikalavimų įgyvendinimą

LAKD VEĮP operatorius Tai  Intelektinių transporto sistemų skyriaus darbuotojas, atsakingas už Įmonei priklausančios VEĮP
paskyros sukūrimą bei VEĮP stotelių registravimą ev.lakd.lt interneto svetainėje

2. SĄVOKOS, SUTRUMPINIMAI IR APIBRĖŽIMAI SĄVOKOS PROCESO SCHEMA ATSAKOMYBĖS

Sąvoka, sutrumpinimas Apibrėžimas
DVS Įmonės dokumentų valdymo sistema „Doclogix“
EIS Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistema

ev.lakd.lt VEĮP  modulio  internetinė  svetainė  (portalas),  kuriame VEĮP  operatoriai  registruojasi,  tvarko  VEĮP
stotelių informaciją bei teikia duomenis 

https://ev.lakd.lt/tvs VEĮP  modulio  internetinė  svetainė  (portalas),  kuriame  Įmonės  atsakingas  asmuo  (VEĮP  modulio
administratorius) atlieka šiame procese aprašytus administravimo veiksmus

Įmonė arba LAKD Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija
Kvalifikuotas 
elektroninis parašas

Saugus  elektroninis  parašas,  kuris  yra  sukurtas  saugia  parašo  formavimo  įranga  ir  patvirtintas
galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu

VEĮP Viešųjų elektromobilių įkrovimo prieiga

VEĮP operatorius Juridinis  asmuo,  viešųjų  elektromobilių  įkrovimo  prieigų  operatorius,  užsiregistravęs  internetinėje
svetainėje (portale) ev.lakd.lt ir sudaręs su Įmonę sutartį

VEĮP modulis Valstybinės  reikšmės  kelių  eismo  informacinės  sistemos  Elektromobilių  įkrovimo  infrastruktūros
registracijos  modulis

https://ev.lakd.lt/
https://ev.lakd.lt/tvs
https://ev.lakd.lt/
https://ev.lakd.lt/
https://ev.lakd.lt/tvs
https://ev.lakd.lt/
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3. PROCESO „PP4.09 ELEKTRINIO TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS REGISTRO 
ADMINISTRAVIMAS“ BENDRA SCHEMA

SĄVOKOS PROCESO SCHEMA ATSAKOMYBĖS

PASLAUGOS lygmuo reiškia, kad veiksmai atliekami teikiant paslaugą juridiniams asmenims.

ĮMONĖS lygmuo reiškia, kad veiksmai atliekami administruojant tik Įmonei priklausančias VEĮP stoteles.
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3.1. SUBPROCESO „PP4.09.01 REGISTRACIJA“ SCHEMA SĄVOKOS PROCESO SCHEMA ATSAKOMYBĖS



PROCESO STANDARTAS
ELEKTRINIO TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS REGISTRO VALDYMAS

PS-PP4.09
Puslapis 5 iš 18
Leidimas 1.0

4.1. SUBPROCESO „PP4.09.01 REGISTRACIJA“ SCHEMOS APRAŠYMAS SĄVOKOS PROCESO SCHEMA ATSAKOMYBĖS

Eil.
Nr. Veiksmo pavadinimas Veiksmo aprašymas Atsakingi

asmenys Naudojamos priemonės Susiję procesai

1
Siųsti į el. paštą 
pranešimą apie naują
registraciją

Užfiksavus,  kad  internetinėje  svetainėje  (portale)  ev.lakd.lt užsiregistravo  naujas
vartotojas,  VEĮP modulio  sistema išsiunčia  VEĮP  modulio  administratoriui  į  el.  paštą
pranešimą.

VEĮP modulio 
sisteminiai 
veiksmai

VEĮP modulis,
El. paštas

2 Registruoti prašymą VEĮP modulio administratorius gavęs sisteminį pranešimą, atsisiunčia iš VEĮP modulio
registracijos metu suformuotą prašymą bei užregistruoja jį DVS 6.150 byloje.

VEĮP modulio 
administratorius DVS

3
Vertinti ar operatorius
gali būti 
registruojamas

Užregistravus  DVS  prašymą,  VEĮP  modulio  administratorius  vertina  ar  operatorius
atitinka reikalavimus ir gali būti registruojamas. Operatoriams taikomi reikalavimai yra
nustatyti  veikos  vadovo  „VV-PP4.09  Elektrinio  transporto  infrastruktūros  registro
administravimo veiklos vadovas“ aktualioje versijoje.

VEĮP modulio 
administratorius

VV-PP4.09 Elektrinio 
transporto infrastruktūros 
registro administravimo 
veiklos vadovas

4

Priimti sprendimą dėl 
operatoriaus 
registracijos 
patvirtinimo

Ne  vėliau  kaip  per  3  d.  d.  nuo  operatoriaus  registracijos  pradžios,  VEĮP  modulio
administratorius priima sprendimą ar patvirtinti operatoriaus registraciją.
Jeigu registracija bus patvirtinama, tai toliau žr. 7 veiksmą.
Jeigu registracija nebus patvirtinama, tai toliau žr. 5 veiksmą.

VEĮP modulio 
administratorius

5
Nepatvirtinti 
registracijos nurodant
argumentus 

Nusprendus  nepatvirtinti  operatoriaus  registraciją,  VEĮP  modulio  administratorius
https://ev.lakd.lt/tvs internetinėje  svetainėje  (portale)  atmeta  registraciją  ir  nurodo
argumentus.

VEĮP modulio 
administratorius https://ev.lakd.lt/tvs

6

Siųsti operatoriui į el. 
paštą pranešimą apie
nepatvirtintą 
registraciją

VEĮP  modulio  administratoriui  atmetus  registraciją,  sistema išsiunčia  operatoriui  į  jo
nurodytą el. paštą pranešimą apie nepatvirtintą registraciją. 

VEĮP modulio 
sisteminiai 
veiksmai

VEĮP modulis

7 Patvirtinti registraciją Nusprendus patvirtinti operatoriaus registraciją, VEĮP modulio administratorius patvirtina
registraciją.

VEĮP modulio 
administratorius https://ev.lakd.lt/tvs

8

Siųsti operatoriui 
infor. pranešimą apie 
sėkmingą registraciją 
ir tolimesnius 
privalomus veiksmus

VEĮP modulio administratoriui patvirtinus registraciją, sistema išsiunčia  operatoriui į jo
nurodytą el. paštą pranešimą apie patvirtintą registraciją su informacija dėl tolimesnių
privalomų atlikti veiksmų.

VEĮP modulio 
sisteminiai 
veiksmai

VEĮP modulis

9
Vertinti ar operatorius
pateikė pasirašytą 
sutartį

Ne  vėliau,  kaip  30  d.  d.  nuo  pranešimo  išsiuntimo  operatoriui  dėl  registracijos
patvirtinimo, VEĮP modulio administratorius patikrina ar operatorius pateikė kvalifikuotu
elektroniniu  pasirašytą sutartį.
Jeigu operatorius pateikė pasirašytą sutartį, tai toliau žr. 12 veiksmą.
Jeigu operatorius nepateikė pasirašytos sutarties, tai toliau žr. 10 veiksmą.

VEĮP modulio 
administratorius DVS

10 Panaikinti 
operatoriaus 

Jeigu  buvo  nustatyta,  kad  operatorius  nepateikė  kvalifikuotu  elektroniniu  parašu
pasirašytos  sutarties  nustatytais  terminais,  VEĮP  modulio  administratorius  panaikina

VEĮP modulio 
administratorius https://ev.lakd.lt/tvs

https://ev.lakd.lt/tvs
https://ev.lakd.lt/
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Eil.
Nr. Veiksmo pavadinimas Veiksmo aprašymas Atsakingi

asmenys Naudojamos priemonės Susiję procesai

registraciją operatoriaus registraciją.

11
Siųsti operatoriui į el. 
paštą pranešimą apie
panaikintą paskyrą

VEĮP modulio administratoriui panaikinus registraciją, sistema išsiunčia  operatoriui į jo
nurodytą el. paštą pranešimą apie panaikintą paskyrą.

VEĮP modulio 
sisteminiai 
veiksmai

VEĮP modulis

12 Inicijuoti sutarties 
pasirašymą

Jeigu  buvo  nustatyta,  kad  operatorius  laiku  pateikė  kvalifikuotu  elektroniniu  parašu
pasirašytą  sutartį,  VEĮP modulio administratorius DVS inicijuoja sutarties pasirašymo
procesą. Toliau vykdomas procesas „PLP4.01 Sutarčių valdymas“ ir tik po to, kai sutartis
pasirašoma ir DVS užregistruojama DVS, atliekamas 13 veiksmas.

VEĮP modulio 
administratorius DVS

Procese 
dalyvaujantis:
PLP4.01 Sutarčių 
valdymas

13 Aktyvuoti VEĮP 
matomumą

DVS  užregistravus  abiejų  šalių  pasirašytą  sutartį,  VEĮP  modulio  administratorius
aktyvuoja VEĮP matomumą.

VEĮP modulio 
administratorius https://ev.lakd.lt/tvs

Išeinantis:
PP4.09.02 Stebėsena
ir VEĮP operatoriaus 
duomenų keitimas
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3.2. SUBPROCESO „PP4.09.02 STEBĖSENA IR VEĮP OPERATORIAUS DUOMENŲ KEITIMAS“ 
SCHEMA

SĄVOKOS PROCESO SCHEMA ATSAKOMYBĖS
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4.2. SUBPROCESO „PP4.09.02 STEBĖSENA IR VEĮP OPERATORIAUS DUOMENŲ KEITIMAS“ SCHEMOS 
APRAŠYMAS

SĄVOKOS PROCESO SCHEMA ATSAKOMYBĖS

Eil.
Nr. Veiksmo pavadinimas Veiksmo aprašymas Atsakingi

asmenys
Naudojamos
priemonės Susiję procesai

1 Vykdyti paslaugos/ duomenų 
teikimo, VEĮP veikimo stebėseną

Toliau lygiagrečiai gali būti vykdomi 1 ir 3 veiksmai.
VEĮP  modulio  sistema  nuolatos  vykdo  stebėseną.  Jeigu  operatorius  neteikia
duomenų  ilgiau  nei   1  mėnesį,  ar  kai  VEĮP  neveikia  ilgiau  nei  6  mėn.,  ar  kai
operatorius  neteikia  paslaugos  ilgiau  nei  6  mėnesius,  tai  toliau  vykdomas  2
veiksmas.

VEĮP modulio 
sisteminiai 
veiksmai

VEĮP modulis

Įeinantys:
PP4.09.01 Registracija;
PP4.09.03 VEĮP blokavimas
ar paskyros naikinimas

2 Formuoti įspėjamąjį pranešimą 
VEĮP modulio sistema suformuoja įspėjamąjį  pranešimą ir  išsiunčia VEĮP modulio
administratoriui  į  el.  paštą.  Toliau žr.  subprocesą „PP4.09.03 VEĮP blokavimas ar
paskyros naikinimas“.

VEĮP modulio 
sisteminiai 
veiksmai

VEĮP modulis
Išeinantis:
PP4.09.03 VEĮP blokavimas
ar paskyros naikinimas

3
Siųsti pranešimą į el. paštą dėl 
užfiksuoto duomenų keitimo 
prašymo pateikimo

Užfiksavus,  kad  internetinėje  svetainėje  (portale)  ev.lakd.lt  atliktas  paskyros
duomenų keitimas, VEĮP modulio sistema išsiunčia VEĮP modulio administratoriui į
el. paštą pranešimą.

VEĮP modulio 
sisteminiai 
veiksmai

VEĮP modulis

4 Registruoti prašymą
VEĮP  modulio  administratorius  gavęs  sisteminį  pranešimą,  atsisiunčia  iš  VEĮP
modulio paskyros duomenų keitimo metu suformuotą prašymą bei užregistruoja jį
DVS 6.150 byloje.

VEĮP modulio 
administratorius DVS

5 Inicijuoti sutarties pakeitimą Užregistravus  prašymą,  VEĮP  modulio  administratorius  DVS  inicijuoja  sutarties
pakeitimo procesą. Toliau vykdomas procesas „PLP4.01 Sutarčių valdymas“.

VEĮP modulio 
administratorius DVS Išeinantis:

PLP4.01 Sutarčių valdymas

https://ev.lakd.lt/
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4.3. SUBPROCESO „PP4.09.03 VEĮP BLOKAVIMAS AR PASKYROS NAIKINIMAS“ SCHEMOS APRAŠYMAS SĄVOKOS PROCESO SCHEMA ATSAKOMYBĖS

Eil.
Nr. Veiksmo pavadinimas Veiksmo aprašymas Atsakingi

asmenys
Naudojamos
priemonės Susiję procesai

1

Siųsti į el. paštą 
pranešimą apie 
paskyros naikinimo 
inicijavimą

Toliau lygiagrečiai gali būti vykdomi 1 ir 3 veiksmai.
Užfiksavus,  kad  internetinėje  svetainėje  (portale)  ev.lakd.lt inicijuotas  paskyros
naikinimas, VEĮP modulio sistema išsiunčia VEĮP modulio administratoriui  į  el.  paštą
pranešimą.

VEĮP modulio 
sisteminiai 
veiksmai

VEĮP modulis

2 Registruoti prašymą
VEĮP modulio administratorius gavęs sisteminį pranešimą, atsisiunčia iš VEĮP modulio
paskyros naikinimo metu suformuotą prašymą bei užregistruoja jį  DVS 6.150 byloje.
Toliau žr. 8 veiksmą.

VEĮP modulio 
administratorius DVS

3 Tikrinti faktus

Gavus informaciją, kad VEĮP operatorius neatitinka LR Alternatyvių degalų įstatymo 25
str.  5  d.  ar  11  d.  reikalavimų,  VEĮP  modulio  administratorius  atlieka  informacijos
tikrinimą.
Jeigu informacija pasitvirtino, tai toliau pateikiamas atsakymas pranešėjui, vadovaujantis
procesu „PLP10.07 Išorės klientų paklausimų valdymas“ bei vykdomas 4 veiksmas.
Jeigu  informacija  nepasitvirtino,  tai  toliau  pateikiamas  atsakymas  pranešėjui,
vadovaujantis procesu „PLP10.07 Išorės klientų paklausimų valdymas“.

VEĮP modulio 
administratorius

Įeinantis procesas:
PLP10.07 Išorės klientų 
paklausimų valdymas
Išeinantis procesas:
PLP10.07 Išorės klientų 
paklausimų valdymas

4

Siųsti informacinį 
praneš. operatoriui 
dėl sutartinių sąlygų 
nevykdymo

Tais atvejais, kai buvo nustatyta, kad VEĮP operatorius neatitinka LR Alternatyvių degalų
įstatymo  25  str.  5  d.  ar  11  d.  reikalavimų ar  iš  sistemos  buvo  gautas  įspėjantis
pranešimas  dėl  operatoriaus  sutartinių  įsipareigojimų  nevykdymo,  VEĮP  modulio
administratorius  parengia  ir  išsiunčia  informacinį  pranešimą  VEĮP  operatoriui  dėl
sutartinių sąlygų nevykdymo ir nustatytų trūkumų pašalinimo.

VEĮP modulio 
administratorius https://ev.lakd.lt/tvs

Įeinantis procesas:
PP4.09.02 Stebėsena ir VEĮP 
operatoriaus duomenų keitimas

5
Vertinti ar operatorius
pašalino trūkumus/ 
netikslumus

Ne  vėliau,  kaip  1  d.  d.  nuo  trūkumų  pašalinimo  termino  pabaigos,  VEĮP  modulio
administratorius įvertina ar VEĮP operatorius pašalino trūkumus ar netikslumus.
Jeigu trūkumai ar netikslumai buvo pašalinti, tai toliau žr. 6 veiksmą.
Jeigu  trūkumai  ar  netikslumai  nebuvo  pašalinti  ir  bus  naikinama  VEĮP  operatoriaus
paskyra, tai toliau žr. 8 veiksmą.
Jeigu trūkumai ar netikslumai nebuvo pašalinti ir bus blokuojamas VEĮP veikimas, tai
toliau žr. 7 veiksmą.

VEĮP modulio 
administratorius

Išeinantis procesas:
PP4.09.02 Stebėsena ir VEĮP 
operatoriaus duomenų keitimas

6 Pažymėti apie 
trūkumų pašalinimą

Tais  atvejai,  kai  VEĮP  operatorius  pašalino  trūkumus  ar  netikslumus,  VEĮP  modulio
administratorius apie tai pažymi sistemoje ir toliau vykdomas stebėsenos procesas (žr.
subprocesą „PP4.09.02 Stebėsena ir VEĮP operatoriaus duomenų keitimas“).

VEĮP modulio 
administratorius https://ev.lakd.lt/tvs

Išeinantis procesas:
PP4.09.02 Stebėsena ir VEĮP 
operatoriaus duomenų keitimas

7 Blokuoti VEĮP 
veikimą

Tais atvejai,  kai VEĮP operatorius nepašalino trūkumų ar netikslumų ir  buvo priimtas
sprendimas  blokuoti  VEĮP  veikimą,  VEĮP  modulio  administratorius  užblokuoja  VEĮP
veikimą ir toliau vykdomas stebėsenos procesas (žr. subprocesą „PP4.09.02 Stebėsena
ir VEĮP operatoriaus duomenų keitimas“).

VEĮP modulio 
administratorius https://ev.lakd.lt/tvs

8 Inicijuoti sutarties Tais atvejai,  kai VEĮP operatorius nepašalino trūkumų ar netikslumų ir  buvo priimtas VEĮP modulio DVS Išeinantis: 

https://ev.lakd.lt/
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Eil.
Nr. Veiksmo pavadinimas Veiksmo aprašymas Atsakingi

asmenys
Naudojamos
priemonės Susiję procesai

nutraukimą

sprendimas naikinti VEĮP operatoriaus paskyrą arba kai buvo gautas ir užregistruotas
VEĮP operatoriaus  prašymas dėl paskyros panaikinimo, VEĮP modulio administratorius
DVS inicijuoja sutarties nutraukimo procesą. Toliau lygiagrečiai vykdomas 9 veiksmas
bei procesas „PLP4.01 Sutarčių valdymas“.

administratorius PLP4.01 Sutarčių valdymas

9 Naikinti paskyrą Atlikus sutarties nutraukimo veiksmus,  VEĮP modulio administratorius panaikina VEĮP
operatoriaus paskyrą.

VEĮP modulio 
administratorius https://ev.lakd.lt/tvs

10
Siųsti operatoriui į el. 
paštą pranešimą apie
panaikintą paskyrą

Panaikinus VEĮP operatoriaus paskyrą, sistema išsiunčia VEĮP operatoriui į jo nurodytą
el.  paštą  pranešimą  apie  paskyros  panaikinimą.  Toliau  vykdoma  stebėsena  (žr.
subprocesą „PP4.09.02 Stebėsena ir VEĮP operatoriaus duomenų keitimas“).

VEĮP modulio 
sisteminiai 
veiksmai

VEĮP modulis
Išeinantis procesas:
PP4.09.02 Stebėsena ir VEĮP 
operatoriaus duomenų keitimas
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4.4. SUBPROCESO „PP4.09.04 ĮMONĖS VEĮP STOTELIŲ ADMINISTRAVIMAS“ SCHEMOS APRAŠYMAS SĄVOKOS PROCESO SCHEMA ATSAKOMYBĖS

Eil.
Nr. Veiksmo pavadinimas Veiksmo aprašymas Atsakingi

asmenys
Naudojamos
priemonės Susiję procesai

1 Sukurti VEĮP administravimo 
paskyrą

VEĮP  modulio  administratorius,  norėdamas  užregistruoti  Įmonei  priklausančias  VEĮP
stoteles, internetinėje svetainėje ev.lakd.lt sukuria VEĮP administravimo paskyrą.

LAKD VEĮP 
operatorius ev.lakd.lt

2 Suvesti VEĮP stoteles Sukūrus paskyrą, VEĮP modulio administratorius suveda informaciją apie VEĮP stoteles. LAKD VEĮP 
operatorius ev.lakd.lt

3 Užregistruoti paskyrą ir 
aktyvuoti VEĮP matomumą

Suvedus stoteles, VEĮP modulio administratorius prisijungia prie internetinės svetainės
https://ev.lakd.lt/tvs  ir patvirtiną paskyros registraciją bei aktyvuoja jų matomumą.
PASTABA:  Paskyros  registracijos  metu  automatiškai  suformuotas  prašymas  niekur
neregistruojamas  (šis  prašymas  DVS  registruojamas  tik  kai  registruojasi  VEĮP
operatoriai)

VEĮP modulio 
administratorius https://ev.lakd.lt/tvs

4
Vykdyti paslaugos/ duomenų 
teikimo, VEĮP veikimo 
stebėseną

VEĮP modulio sistema nuolatos vykdo stebėseną.  Jeigu užfiksuojami sutrikimai, toliau
vykdomas 5 veiksmas.

VEĮP modulio 
sisteminiai 
veiksmai

VEĮP modulis

5 Formuoti įspėjamąjį 
pranešimą

VEĮP  modulio  sistema,  užfiksavusi  sutrikimus, suformuoja  įspėjamąjį  pranešimą  ir
išsiunčia VEĮP modulio administratoriui į el. paštą.

VEĮP modulio 
sisteminiai 
veiksmai

VEĮP modulis

6 Vertinti sutrikimo priežastis  

VEĮP  modulio  administratorius  vertina  sutrikimų  priežastis  ir  priima  sprendimą  dėl
tolimesnių veiksmų.
Jeigu sutrikimo priežastis galima pašalinti iš karto, tai toliau žr. 7 veiksmą.
Jeigu sutrikimo priežastis  pašalinti  iš  karto  negalima ir  bus  laikinai  stabdomas VEĮP
veikimas, tai toliau žr. 8 veiksmą.
Jeigu sutrikimo priežastis pašalinti iš karto negalima ir bus naikinama VEĮP, tai toliau žr.
9 veiksmą.

VEĮP modulio 
administratorius

Įeinantis procesas:
PLP10.07 Išorės klientų 
paklausimų valdymas

7 Šalinti sutrikimo priežastis VEĮP  modulio  administratorius  pašalina  sutrikimo  priežastis  ir  toliau  vėl  vykdoma
stebėsena (žr. 4 veiksmą).

VEĮP modulio 
administratorius

8 Blokuoti VEĮP veikimą VEĮP modulio administratorius blokuoja VEĮP iki kol bus pašalintos sutrikimo priežastys.
It tik pašalinus priežastis toliau vykdomas 7 veiksmas.

VEĮP modulio 
administratorius https://ev.lakd.lt/tvs

9 Naikinti VEĮP Tais atvejai, kai priimtas sprendimas naikinti VEĮP, VEĮP modulio administratorius stabdo
jo veikimą https://ev.lakd.lt/tvs .

VEĮP modulio 
administratorius https://ev.lakd.lt/tvs

https://ev.lakd.lt/tvs
https://ev.lakd.lt/tvs
https://ev.lakd.lt/


PROCESO STANDARTAS
ELEKTRINIO TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS REGISTRO VALDYMAS

PS-PP4.09
Puslapis 15 iš 18
Leidimas 1.0



PROCESO STANDARTAS
ELEKTRINIO TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS REGISTRO VALDYMAS

PS-PP4.09
Puslapis 16 iš 18
Leidimas 1.0

5. ATSAKOMYBIŲ MATRICA SĄVOKOS PROCESO SCHEMA ATSAKOMYBĖS

Eil.
Nr. Veiksmas Proceso dalyviai

VEĮP modulio sisteminiai veiksmai VEĮP modulio administratorius LAKD VEĮP operatorius
Subprocesas „PP4.09.01 Registracija“
1 Siųsti į el. paštą pranešimą apie naują registraciją A I
2 Registruoti prašymą A
3 Vertinti ar operatorius gali būti registruojamas A
4 Priimti sprendimą dėl operatoriaus registracijos patvirtinimo A
5 Nepatvirtinti registracijos nurodant argumentus A
6 Siųsti operatoriui į el. paštą pranešimą apie nepatvirtintą registraciją A K
7 Patvirtinti registraciją A
8 Siųsti operatoriui infor. pranešimą apie sėkmingą registraciją ir tolimesnius privalomus veiksmus A K
9 Vertinti ar operatorius pateikė pasirašytą sutartį A

10 Panaikinti operatoriaus registraciją A
11 Siųsti operatoriui į el. paštą pranešimą apie panaikintą paskyrą A K
12 Inicijuoti sutarties pasirašymą A
13 Aktyvuoti VEĮP matomumą A
Subprocesas „PP4.09.02 Stebėsena ir VEĮP operatoriaus duomenų keitimas“
1 Vykdyti paslaugos/ duomenų teikimo, VEĮP veikimo stebėseną A K
2 Formuoti įspėjamąjį pranešimą A I
3 Siųsti pranešimą į el. paštą dėl užfiksuoto duomenų keitimo prašymo pateikimo A
4 Registruoti prašymą A
5 Inicijuoti sutarties pakeitimą A

Subprocesas „PP4.09.03 VEĮP blokavimas ar paskyros naikinimas“
1 Siųsti į el. paštą pranešimą apie paskyros naikinimo inicijavimą A
2 Registruoti prašymą A
3 Tikrinti faktus A
4 Siųsti informacinį praneš. operatoriui dėl sutartinių sąlygų nevykdymo A
5 Vertinti ar operatorius pašalino trūkumus/ netikslumus A
6 Pažymėti apie trūkumų pašalinimą A
7 Blokuoti VEĮP veikimą A
8 Inicijuoti sutarties nutraukimą A
9 Naikinti paskyrą A

10 Siųsti operatoriui į el. paštą pranešimą apie panaikintą paskyrą A
Subprocesas „PP4.09.04 įmonės VEĮP stotelių administravimas“
1 Sukurti VEĮP administravimo paskyrą A
2 Suvesti VEĮP stoteles A
3 Užregistruoti paskyrą ir aktyvuoti VEĮP matomumą A
4 Vykdyti paslaugos/ duomenų teikimo, VEĮP veikimo stebėseną A
5 Formuoti įspėjamąjį pranešimą A
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Eil.
Nr. Veiksmas Proceso dalyviai

VEĮP modulio sisteminiai veiksmai VEĮP modulio administratorius LAKD VEĮP operatorius
6 Vertinti sutrikimo priežastis  A
7 Šalinti sutrikimo priežastis A
8 Blokuoti VEĮP veikimą A
9 Naikinti VEĮP A

Santrumpos: A – atsako, K – kontroliuoja, D – dalyvauja, I – gauna informaciją
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6. PAGRINDINIAI PROCESO RODIKLIAI (PPR) SĄVOKOS PROCESO SCHEMA ATSAKOMYBĖS

PPR
Pavadinima

s
Rodiklio skaičiavimo metodika Duomenų šaltiniai Mato

vnt.

Periodiškumas ir
rezultatų pateikimo

data
Atsakomybė

Vidutinė 
pradėjimo 
teikti 
duomenis 
trukmė

1. Pirmiausiai skaičiuojama kiekvieno VEĮP operatoriaus pradėjimo teikti duomenis į VEĮP 
modulį trukmė:

DPPT=RPD−DPD, kur:

DPD – pradėjimo teikti duomenis data.
RPD – sutarties su VEĮP operatoriumi pasirašymo data.
DPPT – VEĮP operatoriaus pradėjimo teikti duomenis į VEĮP modulį trukmė.

2. Tuomet skaičiuojamas visų VEĮP operatorių pradėjimo teikti duomenis į VEĮP modulį trukmės 
vidurkis:

VPTDT=
∑ DPPT

∑VO
, kur:

VPTDT – vidutinė pradėjimo teikti duomenis trukmė.
∑DPPT – VEĮP operatorių pradėjimo teikti duomenis į VEĮP modulį trukmių suma.
∑VO – per ataskaitinį laikotarpį naujai prisijungusių VEĮP operatorių bendras kiekis.
Ataskaitinis laikotarpis – 1 kalendoriniai metai (nuo sausio iki gruodžio mėnesio (imtinai)).
Šis rodiklis parodo, kaip greitai VEĮP operatorius pradeda teikti duomenis į VEĮP modulį.
Rodiklis skaitomas geras, kai neviršija 10 d. d.

Sutarties data imama 
iš DVS, 
kiti duomenys iš VEĮP
modulio

d. d.

Matuojama 1 kartą 
per metus.
Rezultatai pateikiami:
iki sausio 31 d. 
Pirmas matavimas 
numatomas 2024 m. 
už visus 2023 metus

Intelektinių 
transporto 
sistemų 
skyriaus 
vadovas

7. PROCESO RIZIKOS SĄVOKOS PROCESO SCHEMA ATSAKOMYBĖS

Identifikuotos proceso rizikos Galimas poveikis

VEĮP operatoriai internetinėje svetainėje (portale) https://ev.lakd.lt/ 
laiku neatnaujina VEĮP stotelių informacijos Visuomenei pateikiami klaidingi duomenys, neužtikrinamas teisės aktų įgyvendinimas.

https://ev.lakd.lt/
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