
Projekto įgyvendinimo metu į elektroninę terpę perkeltų valstybės institucijų teikiamų administracinių paslaugų 
sąrašas 

Eil. 
Nr. 

Administracinė paslauga 
Valstybės institucija, 

teikianti administracinę 
paslaugą 

1. Matininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimas  

Nacionalinė žemės 
tarnyba prie Žemės ūkio 

ministerijos 

2. Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimas 

3. 

Kvalifikacijos pažymėjimo rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus išdavimas:  
- kaimo plėtros žemėtvarkos projektus; 
- žemės konsolidacijos projektus;  
- žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus; 
- žemėtvarkos schemas;  
- žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus;  
- žemės reformos žemėtvarkos projektus.  

4. Gido kvalifikaciją patvirtinančio pažymėjimo išdavimas  
Valstybinis turizmo 

departamentas prie Ūkio 
ministerijos 

5. Kelionių organizatoriaus pažymėjimo išdavimas  

6. Pranešimo apie neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikimas  

7. Apgyvendinimo paslaugų ir apgyvendinimo įmonių klasifikavimo pažymėjimas 

8. Konsultanto akreditavimo pažymėjimo išdavimas  

Programos „Leader“ ir 
žemdirbių mokymo 
metodikos centras 

9. Konsultavimo įstaigos akreditavimo pažymėjimo išdavimas  

10. 
Konsultanto, įregistravusio individualią veiklą, akreditavimo pažymėjimo 
išdavimas  

11. 
Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo 
pažymėjimo išdavimas 

12. 
Pažymėjimo apie įregistravimą į ūkio subjektų, užsiimančių komercine - ūkine 
veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais registrą išdavimas 

VĮ „Lietuvos prabavimo 
rūmai“ 

13. 
Licencijos vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas išdavimas Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo 
ministerija 

14. 
Licencijos vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas 
išdavimas 

Radiacinės saugos centras 15. 

Licencijos gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti 
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį 
radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį 
radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas išdavimas 

16. Licencijos prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdavimas 

17. Licencijos montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius išdavimas 

18. 
Naujų pramoginių laivų prašymų įregistruoti priėmimas bei registravimo 
dokumento išdavimas 

Lietuvos saugios laivybos 
administracija 

19. Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimo pažymėjimas 

20. Leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimas Lietuvos Respublikos 
energetikos ministerija 21. Leidimo gaminti elektros energiją išdavimas 

22. 
Leidimas – higienos paso išdavimas 10 visuomenės sveikatos 

centrų (Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Panevėžio, 

Šiaulių, Alytaus, 
Marijampolės, Utenos, 

Telšių, Tauragės) 

23. 
Ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklų ir vaikų socialinės globos įstaigų 
valgiaraščio vertinimo pažyma 

24. Leidimas įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąsias medžiagas 

25. Augalininkystės produktų kokybės tyrimų protokolo išdavimas Valstybinė 
augalininkystės tarnyba 26. Dauginamosios medžiagos sertifikato išdavimas 

http://www.verslovartai.lt/lt/permit?permit-name=NZT_PROTECH_GEOKART_11&branch=67


Eil. 
Nr. 

Administracinė paslauga 
Valstybės institucija, 

teikianti administracinę 
paslaugą 

27. 
Dauginamosios medžiagos kokybinių rodiklių pažymos išdavimas prie Žemės ūkio 

ministerijos 

28. 

Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatai, kurie išduodami fiziniams 
asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos 
Respublikoje įregistruotiems juridiniams asmenims,, kitų valstybių narių juridinių 
asmenų ar kitų organizacijų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje 

Valstybinė energetikos 
inspekcija prie 

Energetikos ministerijos 
29. 

Energetikos įrenginių techninės būklės (tinkamumo naudoti) patikrinimo pažymos 
išdavimas 

 

Projekto įgyvendinimo metu į elektroninę terpę perkeltų savivaldybių institucijų teikiamų administracinių paslaugų 
sąrašas 

Eil. 
Nr. 

Leidimas 

1. Leidimas verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis 

2. Leidimas verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis 

3. Licencija verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais 

4. Licencija verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais 

5. Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie teikiami kaip kuro atsargos laivams 

6. Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie teikiami kaip kuro atsargos 
orlaiviams 

7. Leidimas įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti ir prekiauti agresyviais šunimis 

8. Leidimas organizuoti renginį 

9. Leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose 

10. Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais 

11. Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija 
neviršija 22 procentų 

12. Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios 
fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento 

13. Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija 
neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu 

14. Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios 
fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, kurortinio, poilsio ir 
turizmo sezonų metu 

15. Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose 
stacionariuose pastatuose 

16. Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių 
tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo 
alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose 

17. Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir 
natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose 
renginiuose ir mugėse 

18. Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė 
etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose 

19. Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė 
etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse 



Eil. 
Nr. 

Leidimas 

20. Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios 
fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento 

21. Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais 

22. Šilumos tiekimo licencija 

23. Leidimas įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje 

 

Projekto įgyvendinimo metu į elektroninę erdvę perkeltų prašymų formų sąrašas 

Eil. 

Nr. 
Leidimo pavadinimas 

Leidimą išduodančios 
institucijos 

pavadinimas 

1.  Leidimas pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį 

Narkotikų, tabako ir 
alkoholio kontrolės 

departamentas 
 

2.  Leidimas naudoti denatūruotą etilo alkoholį 

3.  Leidimas pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio 

4.  Licencija verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais 

5.  Licencija verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais 

gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija 

neviršija 8,5 procento 

6.  Licencija verstis didmenine prekyba denatūruotu etilo alkoholiu 

7.  Licencija verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų 

medžiagų priedais 

8.  Licencijos verstis didmenine prekyba nedenatūruotu etilo alkoholiu  

9.  Licencija verstis didmenine prekyba nemaistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų 

medžiagų priedais 

10.  Licencijos verstis didmenine prekyba etilo alkoholio turinčiomis žaliavomis 

11.  Licencija verstis tabako gaminių gamyba 

12.  Licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais 

13.  Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencija 

14.  Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencija 

15.  Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio 

koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencija 

16.  Licencija verstis tabako auginimu 

17.  Licencija vykdyti veiklą, susijusią su pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų pirmtakais (prekursoriais) 

18.  Specialioji licencija vykdyti veiklą, susijusią su pirmos kategorijos narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) 

19.  Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) eksporto leidimas 

20.  Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo leidimas 

21.  Veiklos, susijusios su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų pirmtakais (prekursoriais), vietos registracijos pažymėjimas 

22.  Leidimas eksportuoti (išvežti) sprogmenis 
Lietuvos ginklų fondas 

 
23.  Leidimas vežti sprogmenis per Lietuvos Respubliką tranzitu 

24.  Leidimas importuoti (įvežti) sprogmenis 



Eil. 

Nr. 
Leidimo pavadinimas 

Leidimą išduodančios 
institucijos 

pavadinimas 

25.  Licencija gaminti ginklus, A kategorijos ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis 

26.  Licencija taisyti ginklus, perdirbti ginklus ir šaudmenis 

27.  Licencija gaminti sprogmenis 

28.  Netinkamo naudoti ginklo pažyma 

29.  Galutinio vartotojo sertifikatas 

30.  Leidimas įvežti ir naudoti miško dauginamąja medžiagą Valstybinė miškų 
tarnyba 

 

31.  Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų įtraukimas į miško dauginamosios 

medžiagos tiekėjų sąrašą 

32.  Leidimas elektros energijai importuoti Lietuvos Respublikos 
energetikos 
ministerija 

33.  Leidimas elektros energijai eksportuoti 

34.  Licencija teikti dokumentų saugojimo paslaugą Lietuvos vyriausiojo 
archyvaro tarnyba 35.  Licencija teikti dokumentų tvarkymo paslaugą 

36.  Atestuoto auditoriaus pažymėjimas (atestuoto auditoriaus vardo suteikimas) 

Lietuvos auditorių 
rūmai 

 

37.  Audito įmonės pažymėjimas (audito įmonės įrašymas į audito įmonių sąrašą) 

38.  Įrašymas į auditoriaus padėjėjų sąrašą 

39.  Leidimas laikyti kvalifikacinius atestuoto auditoriaus egzaminus 

40.  Išklausytų ne Lietuvos auditorių rūmų organizuotų kursų įskaitymas 

41.  Išeito lygiaverčio tobulinimo kurso įskaitymas 

42.  Pažyma dėl drausminių nuobaudų 

43.  Gyvulių sėklintojo licencija (leidimas) Valstybinė gyvulių 
veislininkystės 

priežiūros tarnyba 
prie Žemės ūkio 

ministerijos 

44.  Licencija gyvulių sėklinimo centro veiklai vykdyti 

45.  Pieno supirkėjo statuso suteikimas Nacionalinė mokėjimo 
agentūra prie Žemės 

ūkio ministerijos 

46.  Įtraukti į teismo ekspertų sąrašą ir atlikti kitus susijusius veiksmus Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerija 

47.  Teismo eksperto kvalifikacijos teikimas Lietuvos teismo 
ekspertizės centras 

48.  Lygiagrečiai importuoto vaistinio preparato registracija Valstybinė vaistų 
kontrolės tarnyba prie 

Sveikatos apsaugos 
ministerijos 

49.  Elektros energijos nepriklausomo tiekėjo licencija 

Valstybinė kainų ir 
energetikos kontrolės 

komisija 

50.  Elektros energijos perdavimo licencija 

51.  Elektros energijos skirstymo licencija 

52.  Elektros energijos visuomeninio teikimo licencija 

53.  Gamtinių dujų tiekimo licencija 

54.  Gamtinių dujų rinkos operatoriaus licencija 

55.  Šilumos tiekimo licencija 

56.  Energijos išteklių biržos operatoriaus licencija 



Eil. 

Nr. 
Leidimo pavadinimas 

Leidimą išduodančios 
institucijos 

pavadinimas 

57.  Leidimas įvežti / išvežti / vežti radioaktyviąsias medžiagas 

Radiacinės saugos 
centras 

58.  Leidimas vežti radioaktyviąsias atliekas 

59.  Leidimas išmesti į aplinką radioaktyviąsias medžiagas 

60.  Licencija verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, 

turinį licenciją 

61.  Radiacinės saugos reikalavimų pažymėjimas 

62.  Leidimas mokymo įstaigoms mokyti asmenis, susijusius su pavojingų krovinių 

vežimu automobilių transportu 
Valstybinė kelių 

transporto inspekcija 
prie Susisiekimo 

ministerijos 
 

63.  Liudijimas, suteikiantis teisę vykdyti transporto priemonių vairuotojų pirminį 

mokymą 

64.  Leidimas vykdyti papildomą mokymą 

65.  Prašymas suteikti teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) 

vairavimo instruktoriumi 

66. Leidimas atidaryti lošimo automatų salonus 

Lošimų priežiūros 
tarnyba 

67. Leidimas steigti lažybų punktus 

68. Loterijų taisyklių, jų papildymų ir pakeitimų suderinimas 

69. Prašymas patvirtinti / pakeisti ar papildyti lošimų organizavimo reglamentą 

70. Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencija Valstybinė ne maisto 
produktų inspekcija 

prie Ūkio ministerijos 

71. Įrašymas į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą Valstybės tarnybos 
departamentas 

72. Prašymas registruoti / perregistruoti atsakomybės ženklą 
Lietuvos prabavimo 

rūmai 
73. Tauriųjų metalų ir brangakmenių bei jų gaminių, atliekų ir laužo (vertybių) 

prabavimo, įspaudimo ir kitų paslaugų suteikimas 

74. Įmonės, vertinančios turtą ir (arba) verslą, kvalifikacijos atestatas Turto vertinimo 
priežiūros tarnyba 

75. Įrašymas į įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą 

Įmonių bankroto 
valdymo 

departamentas prie 
Ūkio ministerijos 

76. Įrašymas į įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų 

sąrašą 

77. Leidimas laikyti kvalifikacijos egzaminą ir įrašymas į įmonių restruktūrizavimo 

administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą 

78. Leidimas laikyti kvalifikacijos egzaminą ir įrašymas į įmonių bankroto 

administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą 

79. Leidimas laikyti kvalifikacijos egzaminą ir teisės dirbti administratoriaus padėjėju 

suteikimas 

80. Leidimas Lietuvos aukštosioms mokykloms ir užsienio aukštųjų mokyklų filialams, 

įsteigtiems Lietuvos Respublikoje, vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo 

ministerija 
81. Leidimas užsienio aukštosios mokyklos atstovybei vykdyti su studijomis susijusią 

veiklą 

82. Mirusiojo kūno laissez-passer išdavimas 



Eil. 

Nr. 
Leidimo pavadinimas 

Leidimą išduodančios 
institucijos 

pavadinimas 

83. Jūros vandens, išoriškai naudojamo sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms 

teikti, sertifikatas 

Kauno visuomenės 
sveikatos centras 

84. Mineralinio vandens, išoriškai naudojamo sveikatinimo ir sveikatingumo 

paslaugoms teikti, sertifikatas 

85. Peloidų, išoriškai naudojamo sveikatingumo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, 

sertifikatas 

86. Leidimas vartoti Lietuvos Respublikos oficialųjį ar tradicinį (trumpąjį) valstybės 

pavadinimą, herbą, vėliavą ar kitus valstybės heraldikos objektus ar juos 

mėgdžiojantį žymenį, taip pat garantinius ir prabos ženklus, antspaudus, 

pasižymėjimo ar apdovanojimo ženklus prekių ženkluose ir dizaine 

Lietuvos patentų 
biuras 

87. Lietuvos Respublikos patentinio patikėtinio liudijimas 

88. Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų, suteikiančių teisę dirbti sporto teorinį ir 

praktinį darbą susijusių su kūno kultūra arba su viena konkrečia sporto šaka 

išdavimas, pratęsimas ar pripažinimas negaliojančiu 

Kūno kultūros ir 
sporto departamentas 

89. Leidimas vartoti Lietuvos vardą internato domenų varduose 
Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo 
tarnyba 

90. Prašymas dėl kvalifikuotus sertifikatus sudarančių Lietuvos Respublikos 

sertifikavimo paslaugų teikėjų registracijos elektroninio parašo priežiūros 

institucijoje / informacijos pateikimo 

91. Leidimas ekshumuoti žmonių palaikus 10 visuomenės 
sveikatos centrų 
(Vilniaus, Kauno, 

Klaipėdos, Panevėžio, 
Šiaulių, Alytaus, 
Marijampolės, 
Utenos, Telšių, 

Tauragės) 

92. Sprendimas dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto derinimo 

93. Sprendimo dėl elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo 

94. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos nagrinėjimas ir 

motyvuotos išvados dėl ataskaitos bei planuojamos ūkinės veiklos galimybių 

teikimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos 

nagrinėjimas ir motyvuotos išvados teikimas 

95. Leidimas atlikti biomedicininį tyrimą 
Lietuvos bioetikos 

komitetas 
96. Pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimas 

97. Pritarimas klinikinio vaistinio preparato tyrimo dokumentų esminei pataisai 

98. Prašymo išduoti eksporto licenciją (individualią, individualią laikinai išvežti, 

visuotinę) eksportuoti karinę įrangą arba išduoti siuntimo Europos Sąjungoje 

licenciją (individualią, visuotinę) siųsti karinę įrangą forma EK-2 

Lietuvos Respublikos 
ūkio ministerija 

99. Prašymo išduoti importo licenciją (individualią, individualią laikinai įvežti, 

visuotinę) arba individualią įvežimo iš valstybės narės licenciją įvežti karinę įrangą 

forma EK-3 

100

. 

Prašymo išduoti galutinį panaudojimą patvirtinantį dokumentą (importo 

sertifikatą, galutinį panaudojimą patvirtinantį raštą) strateginėms prekėms formą 

EK-6 

101

. 

Dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimas Valstybinė 
augalininkystės 

tarnyba prie Žemės 
ūkio ministerijos 

102

. 

Augalų apsaugos produkto registracijos liudijimas 



Eil. 

Nr. 
Leidimo pavadinimas 

Leidimą išduodančios 
institucijos 

pavadinimas 

103

. 

Grūdų kokybės sertifikatas 

104

. 

Grūdų produktų kokybės sertifikatas 

105

. 

Tarptautinis sėklos sertifikatas (ISTA) 

106

. 

Vienkartinis leidimas Lietuvos Respublikoje registruotiems produktams įvežti iš ne 

Europos Sąjungos valstybių 

107

. 

Leidimas atlikti neregistruotų augalų apsaugos produktų mokslinius tyrimus 

108

. 

Leidimas prekiauti analogiškais augalų apsaugos produktais 

109

. 

Leidimas prekiauti augalų apsaugos produktais 

110

. 

Leidimas išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 

120 dienų naudojimo laikotarpiui 

111

. 

Trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje 

patvirtinimas 

 


