
PROJEKTO PAVADINIMAS

PROJEKTO ĮGYVENDINTOJAI

VšĮ „Versli Lietuva“ su partneriais:

ADMINISTRACINIŲ PROCEDŪRŲ,
SUSIJUSIŲ SU VALSTYBĖS IR
SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ
IŠDUODAMAIS LEIDIMAIS,
PERKĖLIMAS Į ELEKTRONINĘ TERPĘ

PROJEKTO TIKSLAS

VEIKSMINGAI PANAUDOJANT INFORMACINES
IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJAS, SUKURTI PATOGIAS,
LENGVAI PASIEKIAMAS IR NAUDINGAS
VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ
TEIKIAMAS PASLAUGAS VERSLUI.

*Daugiau informacijos www.verslovartai.lt/projektas

Reikia

pažymėjimo?
licencijos ar

verslo leidimo,

Užsuk į www.epaslaugos.lt
ir gauk internetu*



Asmuo, norintis gauti valstybės institucijos teikiamą 
paslaugą ar pateikti prašymą, tai gali padaryti net 
neišeidamas iš namų.

KAIP VISKAS VEIKIA ?

KAIP TAI PADARYTI:

Paslaugų gavėjas, prisijungęs prie internetinio portalo 
www.epaslaugos.lt, pasirenka norimą gauti paslaugą ar 
norimą pateikti prašymą ir užpildo visus privalomus 
laukus, prideda reikalingus dokumentus el. būdu. 

Užpildyta prašymo forma automatiškai el. priemonių 
pagalba patikrinama su centriniais duomenų registrais 
(pavyzdžiui, juridinio asmens įregistravimas Juridinių 
asmenų registre, ar įmonė nėra skolinga Valstybinio 
socialinio draudimo fondo biudžetui, ar įmonė neturi 
mokestinės nepriemokos valstybės ir savivaldybės 
biudžetams bei fondams, į kuriuos mokesčius 
administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija ir kt.).

Prašymo forma su pridėtais dokumentais el. būdu 
automatiškai perduodama atitinkamai valstybės ar 
savivaldybės institucijai, kuri toliau nagrinėja pateiktą 
prašymą ir priima atitinkamą sprendimą.

Jeigu paslauga mokama, paslaugų gavėjas el. būdu 
gauna pranešimą apie reikalingą atlikti apmokėjimą ir 
tai atlieka el. bankininkystės pagalba. Informacija apie 
apmokėjimą automatiškai el. būdu perduodama 
prašymą nagrinėjančiai valstybės institucijai.

Paslaugų gavėjas leidimą gauna paprastu paštu, el. 
paštu arba atvykdamas į atitinkamą valstybės instituci-
ją.  

Paslaugų gavėjui nebereikia vykti į valstybės ar 
savivaldybės instituciją pateikti prašymo ir kitų reikalingų 
dokumentų fiziniu būdu.

Paslaugų gavėjui nebereikia rengti (pavyzdžiui, daryti 
dokumento kopijos) ir pateikti dokumentų, kuriuose 
nurodoma valstybės registruose saugoma informacija.

Jeigu paslauga yra mokama, tai paslaugos gavėjui 
nebereikia vykti į banką (ar kitą instituciją, kurioje 
galimas mokėjimo atlikimas) ir gauti mokėjimo 
pavedimą ar banko žymą arba kvitą, patvirtinantį, kad 
valstybės rinkliava yra sumokėta.

Paslaugų gavėjas leidimą gauna jam patogiausiu būdu.

TEIKIAMA NAUDA:

PROJEKTO REZULTATAI:

Elektronizuotos 29 valstybės institucijų teikiamos 
paslaugos (pavyzdžiui, Valstybinio turizmo departamen-
to prie Ūkio ministerijos išduodamą „Kelionių organiza-
toriaus pažymėjimą“ galima išsiimti internetu). 

Elektronizuotos 23 savivaldybės institucijų teikiamos 
paslaugos (pavyzdžiui, savivaldybių išduodamą „Leidimą 
organizuoti renginius“ dabar jau galima išsiimti inter-
netu).

111 prašymų formų perkelta į el. erdvę (pavyzdžiui, 
Nacionalinei mokėjimo agentūrai „Prašymą suteikti 
pieno supirkėjo statusą“ galima pateikti internetu).

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO TRUKMĖ

Nuo 2011 m. rugsėjo 19 d. iki 2015 m. gegužės 31 d.

PROJEKTO FINANSAVIMAS

Projektas įgyvendinamas pagal Ekonomikos augimo 
veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė
visiems“ įgyvendinimo priemonę „Elektroninės valdžios 
paslaugos“. Projektas finansuojamas Europos regioninės
plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Projekto vertė – 2 440 832,95 Eur.

El. valdžios vartuose, interneto puslapyje
www.epaslaugos.lt

KUR GALIMA NAUDOTIS SUKURTAIS PRODUKTAIS?


