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ĮVADAS
Ši programa skirta suaugusiems Lietuvos gyventojams, kurie turi pagrindinių skaitmeninių žinių ir įgūdžių, tačiau ribotai
naudojasi skaitmeniniais įrenginiais ir technologijomis, bei nori tobulinti skaitmeninius įgūdžius, kad galėtų efektyviai naudoti šiuolaikines skaitmenines technologijas kasdieninėje ir profesinėje veikloje.
Skaitmeninių įgūdžių turinčių gyventojų mokymo renginių programa savo turiniu atitinka Europos Komisijos rekomenduojamus skaitmeninių gebėjimų (DigComp 2.1) 1-2 gebėjimų (kompetencijų) lygius. Programa parengta pagal gyventojų
skaitmeninio raštingumo žinių ir įgūdžių tobulinimo projekto „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ tikslus, uždavinius ir reikalavimus.
Mokymų programą sudaro trys pagrindinės dalys:
1.
2.
3.

Elektroninis parašas ir e. dokumentų pasirašymas bei viešųjų paslaugų naudojimas.
E. sveikatos paslaugos.
Savitarnos portalai mokesčiams sumokėti.

Mokomojoje medžiagoje naudojami sutartiniai grafiniai paveikslėliai, nurodantys, kurioje dalyje yra teorinis aprašymas,
pateikiamos pastabos ir pan.
Grafinis mokomosios medžiagos žymėjimas:
Teorinis skyrelio aprašymas, kuriame atskleidžiama tos temos esmė.

Veiksmų seka su aprašymu. Šioje mokomojoje medžiagoje ypatingas dėmesys skiriamas praktikai, todėl
skyreliuose bus aprašoma veiksmų atlikimo seka. Ši dalis skirta tiems, kurie nori žingsnis po žingsnio
kruopščiai atlikti konkrečią užduotį.
Veiksmų seka paveikslėlyje. Ši dalis pateikiama po veiksmų sekos aprašymo tam, kad kurso dalyvis
galėtų grafiniame paveikslėlyje pamatyti, kaip atliekama konkreti veiksmų seka.
Ši dalis taip pat skirta tiems, kurie nori greitai sužinoti, kaip gaunamas norimas rezultatas.
Pastabos žymimos šauktuko paveikslėliu. Šioje dalyje norima atkreipti dalyvių dėmesį į neįprastas situacijas, pateikiami perspėjimai ar papildomi naudingi komentarai.
Programėlės išmaniuosiuose įrenginiuose. Visuomet rasite tokį grafinį žymėjimą, jei yra galimybė mokantis konkrečios temos įsidiegti programėlę išmaniajame įrenginyje. Šioje dalyje trumpai aprašomos
programėlės galimybės bei pateikiamos parsisiuntimo nuorodos į „Google Play“ arba „App Store“ parduotuves. Šioje dalyje pateikiamas QR kodas, kurį nuskenavus išmaniuoju įrenginiu iš karto bus atveriamas
konkrečios programėlės aprašymas pasirinktoje parduotuvėje.
Norint nuskaityti mokymo medžiagoje pateiktus QR kodų paveikslėlius, galima naudoti „QR Code Reader“
(arba panašią) programėlę, kuri nuskaitys QR kodą ir atvers nuorodą. Ši programėlė naudinga naudojant
išmaniuosius įrenginius. Jei nepavyks nuskaityti QR kodo su šia programėle, galima tiesiog paspausti šalia
pateiktą nuorodą į „Google Play“ arba „Apple“ programėlių parduotuvę.
Programėlės „QR Code Reader“ nuoroda:
•
•

https://play.google.com/store/apps/details?id=me.scan.android.client
https://itunes.apple.com/us/app/qr-code-reader-by-scan/id698925807?mt=8

Papildomi šaltiniai. Šioje dalyje kurso dalyviai ras naudingų su nagrinėjama tema susijusių nuorodų.

Leidinio autorius:
dr. Renata Danielienė,
VšĮ „Informacinių technologijų institutas“ vykdančioji direktorė,
VU Kauno fakulteto dėstytoja
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E. VALDŽIOS PASLAUGOS
Šiame skyriuje sužinosite:

Noriu internetu
naudotis dėl įvairių e. valstybės institucijų teikiamų paslaugų, tokių
kaip deklaracijų teikimas, pažymų
užsakymas iš institucijų, pranešimų
siuntimas apie įvykius, paramos gavimas ir pan. Kur tokios paslaugos
teikiamos ir kokiu
būdu tai padaryti?

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Naudojama techninė ir programinė įranga:
•
•

stacionarus, nešiojamasis arba planšetinis kompiuteris su operacine sistema, išmanusis telefonas, interneto naršyklė, interneto ryšys,
e. identifikavimo priemonė (e. bankininkystės prisijungimo priemonės, mobilusis parašas, asmens identifikavimo kortelė).

Kaip naudotis e. parašu.
Kaip pasirašyti e. dokumentus naudojant e. parašą.
Kaip naudotis valstybės institucijų teikiamomis
e. paslaugomis.
Kaip deklaruoti gyvenamą vietą, išvykimą iš Lietuvos, registruotis į vairavimo egzaminą.
Kaip teikti metines pajamų ar 2% skyrimo deklaracijas VMI EDS portale.
Kaip užsakyti įvairias pažymas VMI portale, pvz.,
dėl individualios veiklos, verslo liudijimo išdavimo
ir pan.
Kaip teikti įvairius prašymus portale SODRA, pvz.,
dėl ligos ar šeimos nario slaugymo, tėvystės-motinystės, vaiko priežiūros ar vaiko išlaikymo išmokų, pensijos gavimo, pensijos gavėjo pažymėjimo užsakymo, darbo netekimo ir pan.
Kaip naudotis portalo e.policija.lt paslaugomis:
įvairios licencijavimo paslaugoms, pranešimai
apie teisės pažeidimus, daiktų įregistravimas ir išregistravimas, įvairių išrašų gavimas ir pan.
Kaip specialiuose portaluose peržiūrėti skelbimus
apie darbo paieškas.
Kaip naudotis užimtumo tarnybos teikiamomis
paslaugomis: skelbti CV, ieškoti darbo, užsakyti
pažymas, sužinoti apie laisvas vietas.
Kaip deklaruoti pasėlius, užsakyti pažymas NMA
portaluose.

Šio skyriaus struktūra:
•
•
•

gyvenimiška situacija – naudojimasis e. parašu,
e. dokumentų pasirašymas, e valdžios paslaugų
naudojimas.
mokomoji medžiaga,
papildomi įdomūs šaltiniai.

UŽDUOTIS
Sužinoti, kas yra e. valdžios paslaugos, kaip prie jų prisijungti ir išsiaiškinti jų teikiamą naudą.

Jonas per radiją ne kartą yra girdėjęs apie įvairių deklaracijų teikimą internetu. Ypač
daug apie tai kalbama, kai artėja kokios nors paraiškos pridavimo terminas, pavyzdžiui, metinė pajamų deklaracija, pasėlių deklaravimas ir pan. Jonas teikia šias deklaracijas kiekvienais metais, tačiau tai daro nuvykęs į atitinkamą įstaigą, kur praleidžia daug laiko laukdamas eilėse.
Kadangi Jonas turi skaitmeninį įrenginį ir naudojasi internetu, jis nusprendė šiais
metais pradėti naudotis e. paslaugomis ir norėdamas išsiaiškinti, kaip tai padaryti,
planuoja vykti į bibliotekoje organizuojamą konsultaciją.
www.mindomo.com

epaslaugos.lt

Kad būtų drąsiau, Jonas pasikviečia draugą Petrą. Bibliotekoje draugai sužino daugiau informacijos apie e. paslaugas ir išsiaiškina apie valstybės institucijų teikiamas
paslaugas – kas yra e. valdžios paslaugos ir kurios iš jų Jonui ir Petrui gali praversti.
Jie sužino, kad internetu galima teikti ne tik įvairias deklaracijas, bet ir užsakyti pažymas iš įstaigų, teikti prašymus dėl ligos, šeimos nario slaugymo išmokų, pensijos gavėjo pažymėjimo užsakymo internetu, gyvenamosios vietos deklaravimo, užimtumo
tarnybos teikiamų paramų. Internetu taip pat galima rezervuoti laiką automobilio techninei apžiūrai ir pan.
Susitikimo metu jie suprato, kad naudojant e. paslaugas ne tik taupomas laikas, nes
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nereikia stovėti eilėje, bet paslaugas galima užsakyti bet kuriuo paros metu, bet kada
galima stebėti paslaugos užsakymo procesą.
Vėliau draugai sužino apie saugias prisijungimo prie e. paslaugų portalų galimybes.
Vienas iš būdų yra įsigyti mobilųjį parašą iš mobiliojo ryšio operatoriaus, kitas būdas
– jungtis prie e. paslaugų per e. bankininkystės portalą ir trečias būdas – naudoti
asmens tapatybės kortelę arba specialią elektroninę atpažinimo priemonę, kuri išduodama Registrų centre.
http://www.digital-economylebanon.org
Diskusijų metu su kitais dalyviais dalinkitės patirtimi, apie kokias e. valdžios paslaugas teko girdėti, kaip jų naudojimas
galėtų palengvinti kasdienį dalyvių gyvenimą.

Peržiūrėti vaizdo įrašus apie tai, kaip prisijungti prie e. valdžios portalo ir su lektoriaus pagalba prisijungti prie
pasirinktos e. paslaugos portalo, padedant lektoriui pildyti ir „teikti“ prašymą ar pildyti kitas reikiamas formas,
peržiūrėti kitą aktualią informaciją.
Jonas, sužinojęs apie e. paslaugas, nusprendė pasitikrinti informaciją apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius, kokia paskirta ir prognozuojama pensija ir kartu užpildyti prašymą
ligos pašalpai gauti (arba užsakyti pensijos gavėjo pažymėjimą). Jis pasikvietė savo sūnų ir
paprašė pagalbos. Sūnus patarė prieš jų susitikimą Jonui pažiūrėti keletą vaizdo įrašų apie
e. paslaugas, jų prisijungimo būdus ir naudojimą.
Jonas panaršęs internete surado keletą vaizdo įrašų, vienas jų apie išmaniąją SoDrą, kitas
apie prisijungimo prie SoDros portalo būdus.
Kai sūnus atvyko, Jonas jo padedamas prisijungė prie „Sodros“ portalo. Kartu išnagrinėjo,
kokios paslaugos gali būti užsakomos, kokia informacija čia pateikiama ir pan.
Vėliau užpildė prašymą ligos pašalpai (arba pensijos gavėjo pažymėjimui) gauti.
Išsirinkti e. paslaugą, kuriai atlikti nereikalingas prisijungimas prie sistemos, ir ją išbandyti.
Jonui už kelių savaičių baigia galioti vairuotojo pažymėjimas. Kadangi Jonas jau žino, kaip
naudotis e. paslaugomis, jis nusprendžia internetu užsirezervuoti vizito laiką „Regitroje“. Apsilankęs puslapyje www.regitra.lt jis pasirenka punktą „Rezervuoti laiką internetu“, po to paspaudęs „Vairuotojo pažymėjimai“ nurodo, į kokį „Regitros“ poskyrį planuoja vykti. Tolesniuose rezervacijos žingsniuose pasirenka datą ir laiką bei įrašęs reikiamus duomenis apie
save patvirtina užsakymą.
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ELEKTRONINIS PARAŠAS IR DOKUMENTŲ PASIRAŠYMAS
Elektroninis parašas – tai asmens parašas elektroninėje versijoje.
Juo galima patvirtinti savo tapatybę bei pasirašyti dokumentus.
Elektroninis parašas turi tokią pat juridinę galią kaip ir įprastas parašas. e. parašą perleisti kitam asmeniui draudžia įstatymas.

Vaizdo įrašas: Kur naudoti elektroninį parašą?

Jis suteikiamas pilnametystės sulaukusiems Lietuvos Respublikos
piliečiams ir asmenims, turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvoje.
Suteikiamas tik fiziniams asmenims, todėl juridinio asmens vardu
e. dokumentus pasirašo įgaliotas atstovas savo asmeniniu e. parašu.
E. parašo sertifikatai galioja kelis metus, priklausomai nuo parašo
tipo. Šiuo metu Lietuvoje naudojamas tokių tipų e. parašas:
•
•
•

Mobilusis e. parašas, išsiimti galima „Telia“, „Bitė“, „Tele2“,
„Teledema“ (mobilusis parašas galioja iki 5 metų*),
Asmens tapatybės kortelėje, toliau vadinama ID kortele (sertifikatas galioja 3 metus, pasibaigus galiojimui, sertifikatą galima atnaujinti artimiausioje migracijos tarnyboje),
USB laikmenoje, išsiimti galima „Registrų centre“ (galioja 2 metus*).

* mobilaus ar e. parašo sertifikato galiojimo trukmę ir įkainius pasitikslinti pas paslaugų tiekėją.
Pastaba: el. parašo sertifikato kainas kiekvienas sertifikavimo paslaugų teikėjas nustato savarankiškai.

Naudojant e. parašą, galima:
•

•

Pasirašyti e. dokumentus:
o Epaslaugos.lt,
o Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba,
o Dokobit,
o GoSign,
o Signa Web.
Jungtis prie viešųjų e. paslaugų sistemų tokių, kaip:
o E. valdžios vartai (epaslaugos.lt),
o VMI,
o EDS,
o SODRA,
o Registrų centras,
o Esveikata.lt,
o ePolicija.lt,
o Regitra,
o Civilinė metrikacija,
o eTeismas,
o Migracijos departamentas.

•

•

Jungtis prie e. bankininkystės portalų:
o SEB bankas,
o Swedbank,
o Danske Bank,
o Medicinos bankas,
o Citadele,
o Šiaulių bankas,
o Luminor (Nordea ir DNB),
o Lietuvos kredito unijos sistemoje „I-unija".
Jungtis prie kitų sistemų tokių, kaip:
o Telia,
o Bite,
o Tele2,
o Eso.lt,
o Ignitis.lt (anksčiau buvo Manogile.lt),
o Lietuvos draudimas,
o ERGO.

Čia pateikiamas nepilnas informacinių sistemų sąrašas, t.y. informacinių sistemų, prie kurių galima jungtis naudojant e. parašą, yra daugiau. Apie prisijungimo naudojant e. parašą galimybę galima sužinoti jungiantis prie
konkrečios svetainės.

Lietuvos piliečiai, turintys ID kortelę, išduotą po 2012 m. liepos mėn., turi galimybę naudotis e. parašu.
Pastaba: asmenys, kurie aktyviai naudojo e. parašą su ID kortelėmis, išduotomis laikotarpiu nuo 2009 m. iki 2012 m. liepos 3 d., artimiausioje migracijos tarnyboje gali pateikti prašymą dėl naujos asmens tapatybės kortelės išdavimo1.
Norint naudoti ID kortelėje arba USB laikmenoje esantį e. parašą reikia:
•
•
•

Turėti galiojantį ID kortelės sertifikatą,
Turėti kompiuterį ir lustinių kortelių skaitytuvą,
Kad kompiuteris būtų papildomai paruoštas e. parašo (ID ar USB) naudojimui t.y. reikalinga programinė įranga.

Plačiau apie e. parašą skaitykite RRT parengtoje atmintinėje.

Detalų aprašymą apie tai, kaip parengti kompiuterį prieš naudojant ID kortelės e. parašą, rasite šio dokumento
1 priede (žr. 51 psl.).

1

https://www.nsc.vrm.lt – asmens tapatybės kortelė ir elektroninis parašas.
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Naudingos nuorodos:
Pasirašymo elektroniniu parašu instrukcijos

Asmens tapatybės kortelė ir elektroninis parašas

Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas

Telia: mobilusis elektroninis parašas
Telia: mobiliojo elektroninio parašo naudojimas (PDF dokumentas)
Bite: Mobilusis e. parašas
Bite: Mobilusis e. parašas: kaip sukurti ir patogiai naudoti (PDF dokumentas)
Tele2: mobilusis e. parašas
Tele2 Mobilusis Parašas - Naujųjų SIM Kortelių Aktyvinimas (vaizdo įrašas)
Viskas apie TELE2 m. parašą (vaizdo įrašas)
Mobilusis e. parašas „Pildyk“ išankstinio papildymo kortelių turėtojams
Teledema: mobilusis e. parašas

Daugiau apie e. parašą ir jo naudojimo galimybes skaitykite skyriuje „Elektroninio parašo galimybės“.
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Dokumentų pasirašymas
Dokumentus galima pasirašyti elektroniniu būdu naudojant e. parašą. Taip pasirašytas dokumentas turi tokią juridinę galią,
kaip ir pasirašytas įprastu būdu. E. dokumentus pasirašyti galima specialioje svetainėje, kur yra integruotos e. parašo
priemonės, arba tiesiog naudojant „Adobe Reader“ programą.
Kur galima pasirašyti dokumentą e. parašu?
Pasirašyti e. parašu dokumentus galima vienoje iš šių svetainių:
•
•
•
•
•

Epaslaugos.lt,
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba,
Dokobit,
GoSign,
Signa Web.
Detalų aprašymą apie tai, kaip dokumentą pasirašyti e. parašu, rasite šio dokumento 2 priede (žr.55 psl.).

Ką reikia turėti, norint pasirašyti e. parašu?
•
•

•
•

vieną iš e. parašo priemonių (mobilųjį e. parašą, ID kortelę ir skaitytuvą, USB laikmeną su e. parašu).
reikiamą techninę ir programinę įrangą:
o turint USB laikmeną su parašu, reikalingas kompiuteris ir speciali programa,
o turint ID kortelės e. parašą, reikalingas kompiuteris, specialus skaitytuvas ir speciali programa,
o turint mobilųjį parašą, reikalingas išmanusis įrenginys.
jei naudojamas mobilusis parašas, reikia turėti sPIN1 ir sPIN2 kodus,
jei naudojama ID kortelę ir skaitytuvą, USB laikmeną su e. parašu, reikia turėti PIN kodą.

Pastaba: Dokobit svetainėje dokumentus galima pasirašyti naudojant Smart-ID parašą (turintį galimybę pasirašyti e. dokumentus, Smart-ID Basic šios galimybės neturi).
Pasirašytų dokumentų formatai
Pasirašius elektroniniu parašu dokumentai dažniausiai būna įrašomi PDF ar ADOC formatu.
PDF dokumentas. Jei bus pasirašomas PDF dokumentas, jis prieš tai turi būti išsaugotas šiuo formatu. PDF formatu
dokumentą MS Office naujesnių versijų programos leidžia įrašyti paspaudus File > Save As ir atsidariusiame lange pasirinkus PDF dokumento tipą.
PDF dokumentą galima pasirašyti e. parašu, pavyzdžiui, „Adobe Reader“ programoje arba svetainėje, tokioje kaip, epaslaugos.lt, dokobit.com, gosign.lt.
ADOC (angl. Authentica Secure Office Protected Word Document) dokumentas. Tai e. parašu pasirašytas dokumentas, galintis turėti priedą ar kelis priedus. E. parašu pasirašyti ADOC dokumentai naudojami oficialiuose valstybės ir savivaldybių institucijų bei kitų subjektų, įgaliotų atlikti viešojo administravimo funkcijas.
ADOC pagrindinis ir priedų dokumentas gali būti šių formatų:
•
•
•
•

Microsoft Office dokumentai (*.docx, *.xlsx, pptx, *.ppsx);
OpenOffice.org dokumentai (*.odt, *.ods, *.odp);
PDF formato dokumentas ilgalaikiam saugojimui (PDF/A) (*.pdf);
Paveikslėliai (*.tif, *.tiff, *.jpg, *.jpeg, *.jfif, *.png).

ADOC dokumentą galima sudaryti tokiose svetainėse kaip: epaslaugos.lt, adoc.archyvai.lt, dokobit.com, signa.mitsoft.lt.
Naudingos nuorodos:
Elektroninis dokumentų pasirašymas
Kaip pasirašyti didelės apimties PDF dokumentus Adobe Reader programa (3:18 min.)
Kaip pasirašyti dokumentus mobiliu parašu (1:48 min.)
Kaip elektroniniu būdu pateikti vykdomąjį dokumentą antstoliui (1: 56 min.)
„Ekspertai pataria“: Kiek saugus elektroninis parašas? (21:25 min.)
„Dokobit“ pradžiamokslis: kaip įkelti, dalintis bei pasirašyti dokumentą? (0:43 min.)
„Dokobit“ pradžiamokslis
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VIEŠOSIOS PASLAUGOS
Vaizdo įrašas: kas yra e. paslaugos?

Vaizdo įrašas: ePaslaugos

Viešoji paslauga – valstybės ar savivaldybių įsteigtų specialių
įstaigų bei organizacijų veikla, teikianti gyventojams socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas paslaugas.
Informacinių technologijų panaudoji prasme viešosios paslaugos gali būti:
•
•
•

kompiuterizuotos – kai naudotojas gali atlikti visus reikiamus veiksmus internetu (pvz., pažymų išdavimas);
dalinai kompiuterizuotos – užsakius e. paslaugą, vėliau reikia nuvykti į instituciją, bet darbuotojai naudoja
informacinę sistemą (pvz., kadastro įrašas);
nekompiuterizuotos – teikiamos tik nuvykus, nėra informacinių sistemų (pvz., būreliai).

Viešosios paslaugos, kurios gali būti visiškai arba iš dalies realizuotos pasitelkus informacines technologijas, išvardintos
portale www.epaspaugos.lt.
Prie portalo epaslaugos.lt galima prisijungti vienu iš pateiktų būdų:
•
•
•

naudojant e. bankininkystę;
mobiliu e. parašu;
naudojant elektroninę atpažinimo priemonę (asmens tapatybės kortelę, USB laikmeną).

Mokymo medžiagoje aprašomos e. paslaugos gali būti prieinamos portale www.epaspaugos.lt suradus reikiamos paslaugos nuorodą arba naudojant e. paslaugos tiesioginę nuorodą, pavyzdžiui, esveikata.lt, https://portal.nma.lt,
www.vmi.lt/manovmi, https://deklaravimas.vmi.lt ir pan.
Užsakius e. paslaugą, paprastai yra rodoma paslaugos užsakymo būklė, kurią užsakovas prisijungęs prie sistemos gali
tikrinti. Priklausomai nuo naudojamos sistemos būsenos pavadinimai gali skirtis.

Užsakyta

Vykdoma

Nagrinėjama

Laukiama

Įvykdyta

Atmesta

Elektroninės valdžios vartų portalo langas:

Prisijungus prie www.epaslaugos.lt, galima rasti įvairių paslaugų, skirtų:
•
•
•

gyventojams,
verslui,
viešajam sektoriui.

Paspaudus meniu punktą „e. dokumentai“, galima pasirašyti e. dokumentus, tikrinti arba spausdinti dokumentų nuorašus,
e. parašu pasirašytus ADOC, ASid dokumentų tipus. Plačiau apie e. dokumentų pasirašymą pateikiama sekančiame skyrelyje.
Paspaudus meniu punktą „e. pristatymas“, galima jungtis prie specialios informacinės sistemos, skirtos e. pranešimų ir
dokumentų fiziniams, juridiniams asmenims ir valstybės institucijoms siuntimui. Plačiau apie šią informacinę sistemą skyrelyje „e. pristatymo informacinė sistema

8

“ (žr. 11 psl.).

Daugiau apie naudojimąsi e. valdžios vartų paslaugomis skaitykite skyriuje „Paslaugos internete: e. valdžia ir
viešosios paslaugos“.

ePaslaugos.lt
Naudojant šią programėlę galima užsisakyti visas viešąsias
ir administracines paslaugas, teikiamas portale „Elektroniniai valdžios vartai“. Su šia programėle galėsite sumokėti už
užsakytas paslaugas jums tinkamu būdu bei sekti tolimesnę
jų eigą. Kilus klausimams, pavyzdžiui, dėl paslaugos užsakymo, galima susisiekti su jos teikėju. Apraše lengvai rasite
įstaigos, teikiančios paslaugą, kontaktus ar pačių darbuotojų telefonus.
https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.ivpk.epaslaugos&hl=lt
https://itunes.apple.com/lt/app/epaslaugoslt/id1043041184?mt=8
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Gyvenamosios vietos deklaravimas
Portalo adresas: www.epaslaugos.lt
Viena iš elektroninės valdžios portalo teikiamų paslaugų yra gyvenamosios vietos deklaravimas bei pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą užsakymas.
Naudotojo, prisijungusio prie e. valdžios vartų, deklaravimo langas:

Daugiau apie tai, kaip deklaruoti gyvenamąją vietą internetu ar užsakyti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją
vietą, skaitykite skyriuje „Paslaugos internete: gyvenamosios vietos deklaravimas“.
Kaip deklaruoti savo gyvenamąją vietą rasite žemiau pateiktoje lentelėje (paspaudus lentelėje esančią nuorodą, bus atveriamas arba PDF dokumentas, arba vaizdo įrašas pasirinkta tema):
Pavadinimas ir nuoroda

Trumpas turinio aprašymas

Kaip deklaruoti gyvenamąją vietą
internetu? (05:34 min)

Šiame vaizdo įraše pasakojama apie tai, kaip deklaruoti gyvenamąją vietą internetu.

Kaip deklaruoti savo faktinę gyve-

Šiame dokumente pateikiama trumpa instrukcija apie gyvenamosios vietos
deklaravimą internetu naudojant www.epaslaugos.lt paslaugą. Kaip pavyzdys
aprašyta instrukcija, kaip deklaruoti gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybėje.

namąją vietą
Atmintinė norintiems vykti dirbti į užsienio valstybes

Šiame dokumente pateikiami trumpi patarimai su instrukcijomis, kuriuose portaluose išvykstantieji dirbti į kitas užsienio valstybes turi užsiregistruoti ar pateikti išvykimo deklaraciją.
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e. pristatymo informacinė sistema
Informacinės sistemos adresas: https://epristatymas.post.lt arba jungiantis per www.epaslaugos.lt.
Naudotojo, prisijungusio prie e. pristatymo informacinės sistemos langas:

E. pristatymo sistemoje galima siųsti dokumentus ir pranešimus elektroniniu būdu valstybės institucijoms, privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims.
E. pristatymo dėžutės adresas fiziniams asmenims sudaromas iš pirmų trijų vardo raidžių, pirmų trijų pavardės raidžių ir
keturių skaitmenų unikalaus kodo, o juridiniams asmenims iš juridinio asmens kodo.
E. pristatymo sistemoje:
•
•
•
•
•
•

užtikrinamas siunčiamų e. dokumentų ir e. pranešimų originalumo patvirtinimas,
e. dokumentai, esant reikalui, gali būti pasirašyti e. parašu,
duomenys šifruojami, perduodami ir saugomi saugiai, taip užtikrinamas saugumas (e. dokumentai ir e. pranešimai
prieinami tik e. dokumento ir e. pranešimo siuntėjui ir gavėjui),
fiksuojamas tikslus dokumentų išsiuntimo, pristatymo, gavimo, perskaitymo ir pasirašymo laikas,
galima peržiūrėti išsiųstų elektroninių dokumentų ir pranešimų duomenis, sekti kiekvienos e. siuntos būseną,
išsiųsti dokumentai, turi teisinę ir įrodomąją galią, atitinkančią registruoto laiško statusą.

Šioje sistemoje galima siųsti įvairias e. siuntas: dokumentus, išrašus, pažymas, procesinius dokumentus Lietuvos Respublikos teismams, teikiamos paraiškos (jei šis pateikimo būdas yra nurodytas paraiškos kvietime).
Fiziniai asmenys pranešimus ar dokumentus gali siųsti tik valstybės institucijoms, pavyzdžiui, patvirtinti
savo tapatybę, norint susipažinti su tam tikrais dokumentais, kitas pavyzdys: karo prievolininkai gali pateikti
reikalingus dokumentus e. pristatymo sistemoje.
Tokia valstybės institucijų ir gyventojų bendravimo forma leidžia įstaigoms lengviau identifikuoti ir informuoti gyventojus,
o gyventojams sudaromos sąlygos paprasčiau kreiptis į įstaigas užtikrinant turinio konfidencialumą ir susirašinėjimo slaptumą.
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E. pristatymo sistemos naudojimas:
•
•
•
•

Prisijungimas prie sistemos. Prisijungti galima patvirtinant savo tapatybę per e. valdžios vartus, e. bankininkystę
ar naudodami e. parašu (vaizdo įrašas: naujo naudotojo prisijungimas ir identifikacija).
E. pašto dėžutės sukūrimas (tai reikalinga atlikti pirmą kartą prisijungus prie sistemos).
E. siuntos parengimas užpildant reikiamus laukelius, pridedant dokumentą, nurodant vieną ar kelis šios siuntos
gavėjus. Detaliau apie siuntos parengimą žiūrėkite toliau esančiame skyrelyje.
E. siuntos būsenos sekimas. Sistemoje galimos būsenos: „išsiųsta“, „pristatyta“, „gauta“, „perskaityta“.

e. pristatymo sistemos veikimo schema

Paveikslėlio šaltinis: https://www.post.lt/lt/e-pristatymas

Detalų aprašymą apie tai, kaip suformuoti ir išsiųsti e. siuntą, rasite šio dokumento 3 priede (žr.65 psl.).

Daugiau informacijos apie e. siuntų sistemą arba su šia sistema susijusią informaciją rasite žemiau pateiktoje lentelėje
(paspaudus lentelėje esančią nuorodą, bus atveriamas vaizdo įrašas, svetainė ar PDF dokumentas pasirinkta tema):
Pavadinimas ir nuoroda

Trumpas turinio aprašymas

E. pristatymas

Šiame vaizdo įraše pasakojama apie e. pristatymo sistemą.

E. pristatymo vedlys: Sistemos

Šiame vaizdo įraše demonstruojama e. paslaugų sistemos struktūra.

struktūra
E. pristatymo vedlys: Naujo naudotojo prisijungimas ir autentifikacija

Šiame vaizdo įraše demonstruojama apie naujo naudotojo prisijungimą.

E. pristatymo vedlys: Naujos e.
dėžutės sukūrimas fiziniam asme-

Šiame vaizdo įraše demonstruojama apie naujos e. dėžutės sukūrimą fiziniam asmeniui.

niui
E. pristatymo vedlys: Naujos e.
dėžutės sukūrimas juridiniam asme-

Šiame vaizdo įraše demonstruojama apie naujos e. dėžutės sukūrimą juridiniam asmeniui.

niui
E. pristatymo vedlys: Nauja e.

Šiame vaizdo įraše demonstruojama kaip sukurti naują e. siuntą.

siunta
E. pristatymo vedlys: Išplėstinė e.
siunta

Šiame vaizdo įraše demonstruojama apie išplėstinės e. siuntą parengimą,
kaip parengti specialų teksto kintamųjų failą ir jį įkelti į sistemą ir pan.

E. pristatymo vedlys: E. siunta
siunčiama fizinio pristatymo būdu

Šiame vaizdo įraše demonstruojama apie e. siuntos siuntimą nurodant fizinį
pristatymo būdą.
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Pavadinimas ir nuoroda

Trumpas turinio aprašymas

E. pristatymo vedlys: Kiti galimi

Šiame vaizdo įraše demonstruojama apie veiksmus su gautomis siuntomis.

veiksmai su e. siuntomis
E. pristatymo vedlys: Išplėstinė

Šiame vaizdo įraše demonstruojama apie išplėstinę gavėjo paiešką.

gavėjo paieška
E. pristatymo vedlys: Nustatymai

Šiame vaizdo įraše demonstruojama apie sistemos nustatymų keitimą.
Šioje svetainėje pateikiama daugiau informacijos apie e. pristatymo sistemą ir
pateikiami atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus.

e. pristatymas

taisyklės

Šiame dokumente pateikiamos elektroninio pristatymo paslaugų teikimo nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės
sistemos priemonėmis taisyklės.

e. pristatymo dėžutės, skirtos bendrauti su valdžios institucijomis

Šioje svetainėje pateikiama daugiau informacijos apie e. pristatymo sistemos
galimybes, bei informacija, jog nuo 2021 m. sausio 1 d. kiekvienas Lietuvos
gyventojas turės savo oficialų elektroninio pašto adresą – elektroninio pristatymo dėžutę, skirtą bendrauti su valdžios institucijomis ir įstaigomis.

e. pristatymo sistemos naudojimosi

Šioje svetainėje pateikiama daugiau informacijos apie karo prievolininkų šaukimo procedūras ir dokumentų pateikimą.
Šaukimo procedūros
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VMI EDS portalas: pajamų deklaravimas, 2% pajamų mokesčio skyrimas
Portalo tiesioginis adresas: https://deklaravimas.vmi.lt
Prisijungus prie VMI EDS (elektroninio deklaravimo sistemos) portalo galima elektroniniu būdu
pateikti mokesčių deklaracijas ir kitas formas, atlikti su mokesčių deklaravimu susijusias procedūras.
VMI EDS portale galima:
•
•
•
•

pateikti mokesčių deklaracijas, atlikti kitus veiksmus, susijusius su mokesčių administravimu;
peržiūrėti Valstybinės mokesčių inspekcijos turimą informaciją apie savo (fizinio asmens) pajamas ir išlaidas, kitą
informaciją, skirtą gyventojų pajamų mokesčiui apskaičiuoti;
peržiūrėti žemės mokesčio deklaracijų duomenis;
administruoti sistemos vartotojų teises.

Prie Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemos – EDS portalo prisijungusio naudotojo langas:

Daugiau apie pajamų deklaravimą, kam pajamų deklaravimas yra privalomas, deklaravimo naudą, kaip deklaruoti pajamas e. būdu ir kaip teikti prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį skaitykite skyriuje „Gyventojų pajamų
deklaravimas“.
Kaip naudotis VMI EDS ir užsisakyti VMI EDS konkrečias paslaugas rasite žemiau pateiktoje lentelėje (paspaudus lentelėje
esančią nuorodą, bus atveriamas vaizdo įrašas pasirinkta tema):
Pavadinimas ir nuoroda
Kaip užpildyti pajamų deklaraciją
(5 min.)
Nekilnojamo turto deklaravimas
(3:23 min.)
Verslo liudijimo deklaravimas
(4:50 min.)
e. VMI tavo telefone (1:27 min)

Trumpas turinio aprašymas
Šiame vaizdo įraše parodoma, kaip prisijungti prie VMI EDS sistemos, peržiūrėti preliminarią deklaraciją ir kaip jos pagrindu pateikti metinę pajamų deklaraciją. Vaizdo įraše taip pat parodoma, kaip pateikti metinę pajamų deklaraciją, jei duomenys preliminarioje ataskaitoje yra netikslūs.
Šiame vaizdo įraše pasakojama apie nekilnojamojo turto deklaracijos pildymą.
Šiame vaizdo įraše pasakojama apie verslo liudijimo deklaracijos pildymą.
Šiame vaizdo įraše parodoma, kokią informaciją ir kokias paslaugas galite atlikti naudodami programėlę e. VMI.
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„e. VMI“ – tai mobilioji programėlė, kurioje gyventojams pateikiamos aktualiausios VMI paslaugos.
Parsisiuntę programėlę „e. VMI“ į savo išmanųjį telefoną galite:
• peržvelgti ir pateikti gyventojų pajamų deklaraciją, skirti
paramą, peržiūrėti žemės mokesčio deklaracijų duomenis;
• įregistruoti individualią veiklą – įsigyti verslo liudijimą arba
gauti individualios veiklos pažymą;
• peržiūrėti iš VMI gautus pranešimus (Mano VMI ir EDS);
• pasitikrinti savo mokesčių balansą;
• naudotis VMI skaičiuoklėmis;
• rasti reikalingus, paslaptyje nelaikomus duomenis apie
mokesčių mokėtojus bei mokesčių sumokėjimui reikalingą
informaciją;
• peržiūrėti VMI kontaktinę informaciją.
https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.vmi
https://itunes.apple.com/lt/app/e.-vmi/id836585170?mt=8
Mobilioji programėlė „Pranešk" suteikia galimybę mokesčių
administratoriui paprastai ir operatyviai mobiliuoju telefonu
perduoti informaciją apie pastebėtus mokesčių vengimo atvejus. Tai galima padaryti anonimiškai arba pateikiant savo
kontaktinius duomenis.
https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.vmi.pranesk
https://itunes.apple.com/lt/app/pranesk/id533412853?mt=8
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Portalas „Mano VMI“
Portalo tiesioginis adresas: www.vmi.lt/manovmi
Mano VMI – tai mokesčių mokėtojams skirtų elektroninių VMI paslaugų erdvė. Prisijungus prie „Mano VMI“ galima rasti
naudotojams aktualią asmeninę informaciją: VMI administruojamų mokesčių skolas ir permokas, priminimus apie mokėtinus mokesčius, taip pat e. būdu galite teikti ar gauti dokumentus, įsigyti ar pratęsti verslo liudijimus ir kt.
Prie „Mano VMI“ portalo prisijungusio naudotojo langas:

Vaizdo įrašas: Ką reiktų žinoti vykdant individualią veiklą pagal pažymą? (8:47 min.)

Vaizdo įrašas: Kaip susigrąžinti iki 400 eurų gyventojų pajamų mokesčio? (1:41 min.)

Vaizdo įrašas: Virtualus buhalteris i.APS (0:37 min.)

Vaizdo įrašas: Būsto nuomos ABC (8:27 min.)
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Kaip naudotis „Mano VMI“ ir užsisakyti konkrečias paslaugas rasite žemiau pateiktoje lentelėje (paspaudus lentelėje esančią nuorodą, bus atveriamas arba PDF dokumentas, arba vaizdo įrašas pasirinkta tema):
Pavadinimas ir nuoroda
Kas yra Mano VMI

Trumpas turinio aprašymas
Iš šio dokumento sužinosite:
•
•
•
•
•

Mano VMI – išmintingas mokesčių
tvarkymas

kaip prisijungti prie „Mano VMI“,
kokias paslaugas elektroniniu būdu galima gauti naudojant šią sistemą,
kaip tikrinti nesumokėtas ir pradelstas mokesčių prievoles, VMI administruojamus ir neadministruojamus mokesčius,
kaip sumokėti mokesčius,
kaip koreguoti informaciją apie save.

Šiame dokumente detaliai aprašomos sistemos „Mano VMI“ teikiamos paslaugos.

Kaip pateikti prašymą įregistruoti
ūkininkais, kuriems taikomas kompensacinis PVM tarifas internetu

Šiame dokumente pateikiama instrukcija fiziniams asmenims, norintiems internetu pateikti prašymą įsiregistruoti ūkininkais, kuriems taikomas kompensacinis PVM tarifas (reg815).

Individualios veiklos pagal pažymą

Šiame dokumente pateikiama informacija, kas yra individuali veikla, kokia yra
šios veiklos įregistravimo ir pažymos išdavimo tvarka. Kaip įregistruoti veiklą
„Mano VMI“ sistemoje bei kaip gauti pažymą, kaip pakeisti registro duomenis
ir kaip nutraukti individualią veiklą ir ją išregistruoti.

registravimo procedūros
Verslo liudijimas internetu – neišeinant iš namų

Šiame dokumente pateikiama instrukcija, kaip internetu išsiimti ar pratęsti
verslo liudijimą.

Verslo liudijimas internetu (11 min.)

Šiame vaizdo įraše parodoma, kaip išsiimti verslo liudijimą internetu naudojant portalą „Mano VMI“.

Individuali veikla internetu (5 min.)

Šiame vaizdo įraše parodoma, kaip išsiimti individualios veiklos pažymą internetu naudojant portalą „Mano VMI“.

Projektas “E-bauda” pristatytas vi-

Šiame vaizdo įraše rodomas reportažas apie paslaugą e. bauda, kuri yra integruota sistemoje „Mano VMI“.

suomenei
Administracinių nusižengimų registras gyventojams

Šiame vaizdo įraše rodoma, kaip rasti ir sumokėti administracinę baudą naudojant „Mano VMI“.
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„Sodros“ portalas
Portalo tiesioginis adresas: https://www.sodra.lt
Vaizdo įrašas: „Sodros“ elektroninės paslaugos.

https://www.youtube.com/watch?v=0QNtyhpUUW0
Prisijungus prie „Sodros“ portalo galima teikti įvairius prašymus, pavyzdžiui, dėl ligos, motinystės, tėvystės ar vaiko išlaikymo išmokos, sužinoti apie savo „Sodrai“ sumokėtus mokesčius, gauti informaciją apie asmeniui paskirtą ar prognozuojamą pensiją, savarankiškai mokamas PSD įmokas ir kita.
„Sodros“ prisijungimo langas:

Daugiau apie socialinio draudimo paslaugas internete, kaip prisijungti prie portalo „Sodra“, kaip naudotis puslapiu „Mano Sodra“, sužinoti apie sumokėtus mokesčius ar prognozuojamą pensiją, prašymų „Sodrai“ teikimą ir
kt. skaitykite skyriuje „Paslaugos internete: SoDros“ paslaugos“.
Daugiau apie verslo liudijimą, „Sodros“ mokesčius skaitykite skyriuje „Verslo liudijimas. Sodros mokesčiai“.
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Kaip naudotis „Sodros“ portalu ir užsisakyti konkrečias paslaugas rasite žemiau pateiktoje lentelėje (paspaudus lentelėje
esančią nuorodą, bus atveriamas arba PDF dokumentas, arba vaizdo įrašas pasirinkta tema):
Pavadinimas ir nuoroda
Kaip naudojant stacionarųjį parašą

Trumpas turinio aprašymas
Šiame dokumente aprašoma, kaip prisijungti prie „Sodros“ sistemos.

prisijungti prie SoDra sistemos
„Sodros“ identifikavimo būdai (0:52
min)
Pirmas darbas - į ką atkreipti dėmesį (1:05 min)?
Prašymas ligos išmokai gauti (4:37
min)
Motinystės išmoka (4:14 min)
Kaip užpildyti prašymą vaiko priežiūros išmokai gauti? (4:09 min)
Jonas PSD draudžiasi savarankiškai (1:48 min)
Pensijos gavėjo pažymėjimo gavimas internetu

Ką daryti jeigu susirgau?
Dirbau keliose valstybėse.
Kaip man bus skiriama pensija?
SoDra formos ir šablonai
gyventojams

Šiame vaizdo įraše parodoma, kokiais būdais galima prisijungti prie „Sodros“
sistemos.
Šiame vaizdo įraše parodoma, ką reikia žinoti darbinantis pirmą kartą, kokie
svarbūs punktai turi būti nurodyti darbo sutartyje.
Šiame vaizdo įraše parodoma, kaip internetu užpildyti prašymą ligos pašalpai
gauti.
Šiame vaizdo įraše parodoma, kaip internetu užpildyti prašymą motinystės išmokai gauti.
Šiame vaizdo įraše parodoma, kaip internetu užpildyti prašymo vaiko priežiūros išmokai gauti.
Šiame vaizdo įraše pateikiamas trumpas siužetas apie savarankiškai privalomojo sveikatos draudimo įmokas mokantį asmenį.
Šiame dokumente aprašoma instrukcija, kaip prisijungti prie „Sodros“ portalo
bei kokius veiksmus reikia atlikti norint internetu užsakyti pensijos gavėjo pažymėjimą.
Šiame dokumente aprašoma, kaip internetu pildyti prašymą ligos pašalpai
gauti, bei pateikiama kita naudinga informacija: kam priklauso ligos pašalpa,
kokiais atvejais ji skiriama, kokio dydžio pašalpa mokama ir kt.
Šiame dokumente aprašoma, kokiais atvejais ir kaip skiriama pensija dirbusiems užsienio šalyse.
Portale pateikiamos įvairios „Sodros“ formos ir šablonai.
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Užimtumo tarnybos portalas
Portalo tiesioginis adresas: www.uzt.lt
Prisijungus prie Užimtumo tarnybos portalo galima paskelbti gyvenimo aprašymą (CV), ieškoti darbo, užsakyti pažymas,
registruotis Užimtumo tarnyboje ir kita.
Prie Užimtumo tarnybos portalo prisijungusio naudotojo langas:

Daugiau apie Užimtumo tarnybos portalo teikiamas paslaugas bei patarimus ieškantiems darbo skaitykite skyriuje „Įdarbinimo paslaugos: užimtumo tarnyba“.
Kaip naudotis Užimtumo tarnybos portalu ir užsisakyti konkrečias paslaugas rasite žemiau pateiktoje lentelėje (paspaudus
lentelėje esančią nuorodą, bus atveriamas arba PDF dokumentas, arba vaizdo įrašas pasirinkta tema):
Pavadinimas ir nuoroda

Trumpas turinio aprašymas

Registracija interneto svetainėje,
prisijungimas ir slaptažodžio keiti-

Šiame vaizdo įraše parodoma, kaip registruotis Užimtumo portale, prisijungti
prie jo ir pakeisti slaptažodį.

mas (2:16 min.)
Tapatybės patvirtinimas ir registracija internetu (3:46 min.)

Šiame vaizdo įraše parodoma, kaip patvirtinti tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą bei internetu registruotis Užimtumo tarnyboje.

CV sukūrimas ir paskelbimas darbo
biržos interneto svetainėje (9:02

Šiame vaizdo įraše parodoma, kaip sukurti CV (gyvenimo aprašymą) ir paskelbti Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

min.)
Naudojimosi e. paslaugomis vadovas ieškantiems darbo
Kaip ieškoti darbo pasiūlymų moksleiviams ir studentams
Darbo paieškų svetainės

Šiame dokumente aprašoma kaip registruotis užimtumo tarnybos svetainėje,
kaip prisijungti prie svetainės, patvirtinti tapatybę, registruotis darbo biržoje,
ieškoti darbo, sukurti CV, užsakyti pažymą ir pan.
Šiame dokumente aprašoma, kaip studentams ir moksleiviams ieškoti darbo
vietų.
Šiame dokumente pateikiamas darbo paieškų internete svetainių sąrašas.
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Programėlės „Lietuvos darbo birža“ naudotojai gali ne tik paprasčiau ieškoti darbo skelbimų, bet ir gauti e. pašto pranešimus apie
dominančius darbo pasiūlymus, tiesiogiai bendrauti su darbo biržos specialistu, darbdaviai – ieškoti darbuotojų ir atrinkti tinkamus
kandidatus.
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Žemės ūkio paraiškų priėmimo informacinės sistemos portalas
Portalo tiesioginis adresas: https://paseliai.vic.lt.
Paraiškų priėmimo informacinė sistema – žemės ūkio naudmenų ir kitų laukų, kontrolinių žemės sklypų, paramos paraiškų
duomenų kaupimo, tvarkymo ir kontrolės sistema.

PPIS gali atlikti šiuos veiksmus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elektroniniu būdu užpildyti paraiškos formą;
elektroniniu būdu nubraižyti deklaruojamus žemės ūkio naudmenų ir kitos paskirties laukus;
įvesti informaciją apie deklaruojamas žemės ūkio naudmenas ir kitos paskirties laukus;
išsaugoti, atspausdinti ir patvirtinti paraišką ar prašymą pakeisti paraiškos duomenis;
suformuoti ir atspausdinti žemės ūkio naudmenų ir kitos paskirties laukų žemėlapių fragmentus;
peržiūrėti paraiškos duomenyse nustatytas klaidas ir jas pataisyti;
elektroniniu būdu užpildyti trąšų naudojimo ir augalų apsaugos produktų, skirtų neprofesionaliam naudojimui,
apskaitos žurnalą;
elektroniniu būdu užpildyti profesionaliam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalą;
elektroniniu būdu užpildyti ganyklų arba pievų tvarkymo darbų registracijos žurnalą (priemonė „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“).

Vaizdo įrašas: Investicijos į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą (2 min.)

Vaizdo įrašas: „NMA agro“ programėlė (2:20 min.)

Vaizdo įrašas: Parama be paraiškos (3:15 min.)

Vaizdo įrašas: Kaip sužinoti savo žemės mokestį?
(2019 m., 8:57 min.)

Naudotojo, prisijungusio prie paraiškų priėmimo informacinės sistemos, langas:
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Kaip naudotis paraiškų priėmimo informacinės sistemos portalu ir užsisakyti konkrečias paslaugas rasite žemiau pateiktoje
lentelėje (paspaudus lentelėje esančią nuorodą, bus atveriamas PDF dokumentas, vaizdo įrašas arba svetainė pasirinkta
tema):
Pavadinimas ir nuoroda

Trumpas turinio aprašymas

NMA informacinis portalas (3:37

Šiame vaizdo įraše parodoma, kaip prisijungti prie NMA informacinio portalo,
peržiūrėti ar keisti paraiškos duomenis ir pan.

min)
Informacinės sistemos naudojimo
demonstracija
Prisijungimo prie paraiškų priėmimo
informacinės sistemos instrukcija

Paraiškų priėmimo informacinės sistemos naudotojo vadovas 2019
Ūkinių gyvūnų ausų įsagų ir elektroninių ženklinimo priemonių apskaita

Informacija apie žemės mokestį

Čia pateikiamas mokymų ciklas apie paramos už žemės ūkio naudmenas ir
kitus plotus bei gyvulius paraiškų duomenų įvedimo į paraiškų priėmimo informacinę sistemą (2019 m.).
Šiame dokumente aprašoma, kaip prisijungti prie paraiškų priėmimo informacinės sistemos.
Šiame dokumente aprašoma, kaip naudotis paraiškų priėmimo informacine
sistema.
Šiame dokumente aprašoma, kaip naudotis ūkinių gyvūnų ausų įsagų ir elektroninių ženklinimo priemonių apskaitos sistema.

Šioje svetainėje patiekiama aktuali informacija gyventojams apie žemės mokestį.

(2019 m.)
Ekologinių ūkių žemėlapis

Šiame portale pateikiamas ekologinių ūkių žemėlapis, kuriame galima atlikti
paiešką pagal raktinius žodžius, ūkio gaminamą produkciją, veiklos sritį arba
teritorinę priklausomybę. Plačiau svetainėje.

NMA statistikos žemėlapis

Šioje svetainėje patiekiama informacija apie NMA statistikos žemėlapį apie
vykdomus projektus pagal NMA administruojamas programas ir nuoroda į žemėlapį.

„NMA agro“ mobilioji programėlė skirta:
• teikti informaciją NMA apie pareiškėjų atliktas veiklas ar problemas, susijusias su skirtos paramos įsipareigojimais. Ši informacija
gali būti teikiama atsidarius formą „Pranešti apie atliktą veiklą“, pasirinkus iš sąrašo reikiamą veiklą ir pateikus asmenį identifikuojančią
informaciją (vardas, pavardė, valdos nr. arba projekto nr.).
• pranešti NMA apie netinkamai prižiūrimus laukus, kitus pažeidimus. Ši informacija gali būti teikiama anonimiškai, užpildant formą
„Pranešti apie pažeidimus“ ir pasirinkus iš sąrašo pažeidimo tipą bei
pateikus pažeidimo trumpą aprašymą.
Informacija teikiama siunčiant fotonuotraukas su x ir y koordinatėmis (angl. geotag) tiesiogiai iš vietovės.
Naudojantis programėle „NMA agro“, taip pat galima matuoti atstumus ir plotus, juos įkelti į siunčiamos informacijos aprašymą, taip
papildant pranešimą.
https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.giscentras.nma&hl=lt
https://apps.apple.com/lt/app/nma-agro/id1461084674
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Portalas „ePolicija “
Portalo tiesioginis adresas: www.epolicija.lt
Policijos e. paslaugų portale galima lengvai rasti, kokias paslaugas teikia ePolicija.lt, pranešti policijai apie nusikalstamą
veiką, eismo įvykius ar kitus teisės nusižengimus, pateikti reikiamus dokumentus, pasirašyti juos elektroniniu parašu bei
stebėti paslaugos vykdymo eigą.
Žmonės, neišeidami iš namų, nepriklausomai nuo policijos darbo laiko, internetu arba mobiliuoju telefonu gali teikti pranešimus arba prašymus policijai bet kuriuo paros metu iš bet kurios pasaulio vietos.
Šiuo metu yra įgyvendinta virš 30 elektroninių paslaugų, skirtų fiziniams ir juridiniams asmenimis.
Portalo naudotojai gali:
•
•
•
•
•

elektroniniu būdu teikti pranešimus apie teisės pažeidimus;
elektroniniu būdu teikti prašymus dėl licencijų, leidimų ir kitų dokumentų, susijusių su ginklais, asmens ir turto sauga
bei pirotechnikos priemonėmis;
elektroniniu būdu gauti išrašus, pažymas apie asmens padarytus administracinės teisės pažeidimus;
rezervuoti atvykimo į policijos komisariatą laiką;
registruoti ar išregistruoti daiktus.

Naudotojo, prisijungusio prie portalo ePolicija.lt, langas:

Kaip naudotis portalu ePolicija.lt ir užsisakyti konkrečias paslaugas rasite žemiau pateiktoje lentelėje (paspaudus lentelėje
esančią nuorodą, bus atveriamas arba PDF dokumentas, arba vaizdo įrašas pasirinkta tema):
Pavadinimas ir nuoroda

Trumpas turinio aprašymas

Pranešimai policijai teikiami inter-

Šiame vaizdo įraše pasakojama apie portalą ePolicija.lt ir jo teikiamas paslaugas.

netu (1:07 min)

ePolicija.lt (5 min)
Prisijungimas prie policijos elektroninių paslaugų sistemos

Šiame vaizdo įraše rodomas reportažas apie įvykdyto nusikaltimo registravimą portale ePolicija.lt, o taip pat kokį pranešimą sistemoje mato policijos
pareigūnas.
Šiame dokumente aprašoma, kaip prisijungti ir naudotis portalo ePolicija.lt
teikiamomis paslaugomis.

Daugiau apie tai, kaip naudotis portalu ePolicija.lt, skaitykite kurso „Paslaugos internete: teisinės paslaugos ir
informacija“ temas „E. policija ir jos teikiamos paslaugos“ ir „Teisinės paslaugos ir informacija internete“.
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Naudodami programėlę „ePolicija“:
•

•
•
•

praneškite policijai apie nusikalstamą veiką, eismo įvykį ar kitą
teisės pažeidimą greitai ir patogiai: pasirinkite įvykio tipą, vietą,
datą, aprašykite įvykio aplinkybes ir dalyvius, nufotografuokite,
nufilmuokite, prisekite failą, praneškite;
stebėkite policijai pateiktų pranešimų tyrimo eigą. Taip pat peržiūrėkite per portalą www.epolicija.lt pateiktų pranešimų būsenas;
peržiūrėkite ir stebėkite policijoje registruotų įvykių statistiką
žemėlapyje;
raskite policijos komisariato kontaktus.

https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.policija.app&hl=lt
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„Regitros“ portalas
Portalo tiesioginis adresas: https://regitra.lt/lt/e-paslaugos
„Regitros“ portale pateikiamos nuorodos į įvairias su automobiliais susijusias e. paslaugas:
•
•
•
•
•
•
•
•

išankstinė registracija priėmimui padalinyje (transporto priemonių registracija ir vairuotojo pažymėjimas);
registruotis į vairavimo egzaminą (reikalinga identifikacija per e. valdžios vartus);
kelių transporto priemonių registravimo sistema eKETRIS (reikalinga identifikacija per e. valdžios vartus);
vairuotojų portalas, kuriame galima užsisakyti vairuotojo pažymėjimą ar jo dublikatą, pranešti apie vairuotojo pažymėjimo praradimą, sumokėti už užsakytas paslaugas (reikalinga identifikacija per e. valdžios vartus);
vairuotojo pažymėjimo duomenų patikra;
informacija apie vairuotojo pažymėjimo pagaminimą;
pažymų apie vairuotojų pažymėjimus peržiūra;
duomenys apie transporto priemonę.

„Regitros“ portalo langas:

Daugiau apie tai, kaip naudotis „Regitros“ portalu, skaitykite kurso „Paslaugos internete: teisinės paslaugos ir
informacija“ temas „VĮ „Regitra“ paslaugos internete“.
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Kaip naudotis „Regitros“ portalu ir užsisakyti konkrečias paslaugas rasite žemiau pateiktoje lentelėje (paspaudus lentelėje
esančią nuorodą, bus atveriamas arba PDF dokumentas, arba vaizdo įrašas pasirinkta tema):
Pavadinimas ir nuoroda

Trumpas turinio aprašymas

REGITRA. Išankstinė registracija
(0:19 min.)

Šiame vaizdo įraše pasakojama apie išankstinę registraciją „Regitros“ padaliniuose.

Automobilio registravimas (0:27 min.)

Šiame vaizdo įraše pasakojama apie automobilio registravimą internetu.

Užsienyje pirkto automobilio registravimas (2:16 min.)

Šiame vaizdo įraše pasakojama apie užsienyje pirkto automobilio registraciją internetu.

Automobilį užregistruok internetu

Šiame vaizdo įraše pasakojama, kaip užregistruoti automobilį internetu.

(0:21 min.)
Ką verta žinoti perkant automobilį?
(5:06 min.)

Šiame vaizdo įraše pasakojama į ką atkreipti dėmesį perkant automobilį ir
pateikiami naudingi patarimai.

Lietuvoje registruoto automobilio per-

Šiame vaizdo įraše pasakojama, kaip perregistruoti pirktą automobilį.

registravimas (3:53 min.)
Kaip užsisakyti patinkančius numerio
ženklus iš esančių padaliniuose?

Šiame vaizdo įraše pasakojama, kaip užsisakyti patinkančius numerio ženklus.

(2:43 min.)
Ką daryti praradus registracijos liudi-

Šiame vaizdo įraše pasakojama, kaip užsakyti naują registracijos liudijimą.

jimą? (1:53 min.)
Ką daryti praradus numerio ženklus?

Šiame vaizdo įraše pasakojama, kaip užsakyti naujus automobilio numerius.

(2:42 min.)
Užsakyti vairuotojo pažymėjimą
(0:25 min.)

Šiame vaizdo įraše pasakojama, kaip užsisakyti vairuotojo pažymėjimą internetu.

Kaip pasikeisti vairuotojo pažymė-

Šiame vaizdo įraše pasakojama, kaip užsakyti naują vairuotojo pažymėjimą.

jimą internetu? (2:28 min.)
Kaip pasikeisti vairuotojo pažymė-

Šiame vaizdo įraše parodomi būdai kaip pasikeisti vairuotojo pažymėjimą.

jimą (1:21min.)
Kaip pasikeisti vairuotojo pažymėjimą (3:10 min.)
Kaip pasikeisti vairuotojo pažymė-

Šiame vaizdo įraše pasakojama, kaip pasikeisti pradedančiojo vairuotojo pažymėjimą.

jimą (3:38min.)

Šiame vaizdo įraše pasakojama, kaip pasikeisti 10 metų galiojantį vairuotojo
pažymėjimą.

Egzaminuotojų patarimai (5:36 min.)

Šiame vaizdo įraše patariama, kaip išvengti klaidų per vairavimo egzaminą.

Egzaminuotojų patarimai (5:36 min.)

Šiame vaizdo įraše patariama kaip sėkmingai išlaikyti vairavimo egzaminus.

Dviračių gabenimas (0:44 min.)

Šiame vaizdo įraše pasakojama, kaip gabenti dviračius automobiliu.

Vairuotojų pažymėjimų išdavimo/keitimo paslaugų perkėlimas į elektro-

Šiame dokumente aprašoma, kaip naudotis vairuotojų e. paslaugų portalu.

ninę erdvę
Svarbu turintiems automobilį
Kaip registruotis į
techninę apžiūrą ir
sumokėti internetu

Šiame dokumente, kurį parengė „Regitra“, aprašomi naudingi patarimai turintiems automobilį.
Šiame puslapyje trumpai pateikiama informacija apie išankstinę registraciją į
techninę apžiūrą internetu.
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INTERNETU PERŽIŪRIME SAVO LIGOS ISTORIJĄ BEI PASKIRTUS KOMPENSUOJAMUS
VAISTUS
Šiame skyriuje sužinosite:

Gydytojas papasakojo,
jog internete galiu užsiregistruoti
pas gydytoją, peržiūrėti savo ligos
istoriją bei paskirtus kompensuojamus vaistus.

Naudojama techninė ir programinė įranga:
•
•

stacionarus, nešiojamasis arba planšetinis kompiuteris su operacine sistema, išmanusis telefonas, interneto naršyklė, interneto ryšys,
e. identifikavimo priemonė (e. bankininkystės prisijungimo priemonės, mobilusis parašas, asmens identifikavimo kortelė).

•
•
•
•

kaip naudotis e. sveikatos portalo paslaugomis,
kaip naudotis valstybinės ligonių kasos portalu,
užsakyti ir peržiūrėti paslaugas,
kaip ieškoti vaistų aprašymų specialiuose vaistų
žinynuose,
kaip registruotis pas gydytojus internetu.

Šio skyriaus struktūra:
•
•
•

gyvenimiška situacija – prisijungimas prie e. sveikatos sistemos, savo ligos istorijos peržiūrėjimas
ir vaistų aprašymo paieška,
mokomoji medžiaga,
papildomi įdomūs šaltiniai.

UŽDUOTIS
Jonas ruošiasi į kelionę
Jonas gavo siuntimą pas gydytoją į Vilnių. Vyras gyvena Šiauliuose. Jis neseniai įsigijo planšetinį kompiuterį ir nusprendė,
kad šis įrenginys gali būti labai naudingas planuojant kelionę.
Registracija pas gydytoją
Šeimos gydytojas, kuris išrašė Jonui siuntimą, papasakojo jam apie galimybę užsiregistruoti pas gydytoją specialistą internetu svetainėje www.sergu.lt.
Jonas niekada nėra naudojęsis e. sveikatos paslaugomis. Tačiau jis yra sumanus ir prieš
registruodamasis pas gydytoją svetainėje Youtube.com suranda filmuką apie tai, kaip užsiregistruoti portale www.sergu.lt. Jūs taip pat galite pažiūrėti vaizdo filmuką paspaudę
žemiau esančią nuorodą:

https://www.youtube.com/watch?v=fZo7rpyeQdg
Peržiūrėjęs vaizdo įrašą, Jonas naršyklėje surenka adresą www.sergu.lt ir atlieka gydytojų
paiešką pagal įstaigą ir miestą, suradęs šeimos gydytojo nurodytą kliniką, pasirenka gydytoją ir rezervuojasi laiką.
Jonas aiškinasi apie portalo e.sveikata.lt teikiamas paslaugas ir prisijungimo būdus
Užduotis: išsiaiškinti apie portalo e. sveikata teikiamas galimybes ir prisijungimo būdus.
Atliekant užduotį bus kartojamos ankstesnėse temose įgytos žinios bei įtvirtinami skaitmeninių įrenginių ir interneto e.
paslaugų naudojimo įgūdžiai.
Vizito pas gydytoją metu Jonas sužinojo, kad jis gali peržiūrėti savo sveikatos istoriją bei
paskirtus kompensuojamus vaistus e. sveikatos portale. Jonas internete randa filmuką
„E. sveikata, elektroninių paslaugų naudojimo gairės pacientams“.
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https://www.youtube.com/watch?v=OWeYCOoONZA
Norėdamas daugiau sužinoti apie e. sveikatos teikiamas paslaugas, Jonas susiruošė į viešąją biblioteką. Peržiūrėjęs bibliotekos renginių sąrašą, rado, kad už kelių dienų vyks konsultacija apie portalo e. sveikata naudojimą.
Atvykęs į biblioteką Jonas sužinojo apie e. sveikatos portalo teikiamas paslaugas, renginio
metu buvo pademonstruota, kur dalyviai gali sužinoti apie kompensuojamas medicinines
priemones ir paslaugas, kokiuose sveikatos informaciniuose portaluose galima surasti informacijos apie sveikatą, ligas ir pan.
Seminaro metu pranešėjas organizavo diskusiją apie e. sveikatos paslaugas ir jų naudą.
Diskusijos metu Jonas iš kitų dalyvių sužinojo, kad kai kurie iš jų jau anksčiau naudojosi
e. sveikatos paslaugomis ir vardijo šių paslaugų privalumus.
Vėliau seminaro pranešėjas demonstravo, kaip galima prisijungti prie portalo e.sveikata.lt,
aiškino apie prisijungimo prie sistemos būdus bei parodė vaizdo įrašą:

https://www.youtube.com/watch?v=g4OdAw8oN7A
Jonas jau žinojo apie tai ir diskusijų metu dalijosi patirtimi, kaip jam sekasi naudotis kitomis
e. paslaugomis, pavyzdžiui, jungiantis prie banko, užsakant e. valdžios paslaugas ir pan.
Grįžęs namo Jonas pabandė prisijungti prie portalo e.sveikata.lt ir peržiūrėjo informaciją
apie pirminės sveikatos priežiūros gydytoją, paskirtą gydymą, paskirtus e. receptus, siuntimus ir kt.
Diskusijų metu su kitais dalyviais dalinkitės patirtimi, apie kokias e. sveikatos paslaugas teko girdėti, kaip jų naudojimas
galėtų palengvinti kasdienį dalyvių gyvenimą.
Jonas peržiūri jam suteiktas medicinines paslaugas ir išrašytus medikamentus valstybinės ligonių kasos portale
Užduotis: išsiaiškinti apie Valstybinės ligonių kasos portalo teikiamas galimybes.
Atliekant užduotį bus kartojamos ankstesnėse temose įgytos žinios bei įtvirtinami skaitmeninių įrenginių ir interneto e. paslaugų naudojimo įgūdžiai.
Seminaro metu lektorius papasakojo, kad Valstybinė ligonių kasa teikia informaciją apie
suteiktas medicinines paslaugas ir išrašytų medikamentų apimtį ir kad šią informaciją galima
peržiūrėti internete.
Seminaro pranešėjas demonstravo, kaip prisijungus prie e. valdžios vartų
https://www.epaslaugos.lt surasti punktą „Duomenų apie suteiktas medicinines paslaugas
ir išrašytų medikamentų apimtį peržiūra“ ir prisijungus peržiūrėti apie suteiktas medicinines
paslaugas, išrašytus medikamentus, paslaugų kainas ir t. t.
Lektorius primena, kad pamiršus, kaip surasti reikiamas paslaugas e. valdžios portale, galima pažiūrėti vaizdo įrašą.
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https://www.youtube.com/watch?v=-_4WyxJaRhE
Grįžęs namo Jonas pabandė prisijungti prie e. valdžios portalo, suranda punktą „Galimybė
pasitikrinti suteiktų medicininių paslaugų ir išrašytų medikamentų apimtį“ ir prisijungęs Valstybinės ligonių kasos portalo peržiūrėjo apie diagnozes, suteikto gydymo paslaugas ir kt.
Jonas tikrina informaciją apie tai, ar jis draustas privalomuoju sveikatos draudimu
Užduotis: Prisijungti prie VLK svetainės ir pasitikrinti, ar jis draustas privalomuoju sveikatos draudimu.
Atliekant užduotį bus kartojamos ankstesnėse temose įgytos žinios bei įtvirtinami skaitmeninių įrenginių ir interneto e. paslaugų naudojimo įgūdžiai.
Jonas prisiminė, kad seminaro metu lektorius pasakojo apie galimybę pasitikrinti informaciją
apie draustumą privalomuoju sveikatos draudimu.
Jonas pirmiausiai naršyklės lange įrašė adresą https://dpsdr.vlk.lt ir suvedęs reikiamus duomenis apie save pasitikrino, ar jis šiuo metu yra apdraustas sveikatos draudimu.
Po to prisiminė, kaip lektorius demonstravo kitą sistemą, kurioje pateikiama daugiau informacijos apie privalomąjį sveikatos draudimą. Prisijungęs prie e. valdžios vartų, surado paslaugą „Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registras“. Po to pademonstravo,
kaip galima prisijungti prie šios sistemos ir kokią informaciją galima peržiūrėti (nuo kada iki
kada draustas, ar naudotojas turi Europos sveikatos draudimo kortelę ir kt.).
Jonas taip pat pabandė prisijungti prie šios sistemos ir peržiūrėjo informaciją apie save.
Galiausiai Jonas prisiminė, kad prieš registruojantis svetainėje www.sergu.lt galima sužinoti
preliminarias eiles pas specialistus. Jis prisijungė prie VLK svetainės, paspaudė nuorodą
„Gyventojams“, o po to – „Ką naudingo galite sužinoti internete apie sveikatą?“ ir galiausiai
pasirinko „Patikrinti eiles gydymo įstaigose“. Atsidariusioje svetainėje pasirinko reikiamą
apskritį ir patikrino, kiek vidutiniškai reikia laukti pasirinktoje gydymo įstaigoje bei pasirinko
tą įstaigą, kurios eilės buvo trumpiausios.
Prisijungę prie svetainės https://dpsdr.vlk.lt patikrinkite, ar esate drausti privalomuoju sveikatos draudimu.
Prisijungę prie VLK svetainės patikrinkite, kiek vidutiniškai reikia laukti eilėje jūsų gydymo įstaigoje. Diskusijų metu aptarkite
sužinotą informaciją.
Jonas girdėjo, kad keliaujantiems į kitą Europos šalį reikėtų pasirūpinti savo sveikatos draudimu, kad nekiltų problemų dėl kitoje ES šalyje suteiktų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų apmokėjimo. Jonas internete randa nuotaikingą filmuką apie Valstybinės ligonių kasos
nemokamai išduodamą Europos sveikatos draudimo kortelę.

https://www.youtube.com/watch?v=nFEnwz5ZEVE

30

Pasižiūrėjęs vaizdo įrašą, Jonas supranta, kad nenorint turėti problemų reikia užsisakyti Europos sveikatos draudimo kortelę. Mokomojoje medžiagoje pasiskaitęs, kaip tai padaryti internetu, Jonas vyksta į viešąją biblioteką, nes jungiantis prie e. paslaugos jam reikės bibliotekininko pagalbos. Kartu su savimi Jonas pasiima ir asmens tapatybės kortelę.
Bibliotekoje prisėdęs prie skaitmeninio įrenginio Jonas naršyklės lange surenka adresą
www.vlk.lt. Jis paprašo bibliotekininko padėti prisijungti prie valstybinės ligonių kasos e. paslaugos. Prieš tai jie paskaito mokomąją medžiagą ir užsako Jonui Europos sveikatos draudimo kortelę.
Jonas ieško vaistų aprašymų specialiuose vaistų žinynuose
Peržiūrėjęs savo ligos istoriją Jonas pamatė, kad jam buvo paskirti vaistai, tačiau jau praėjo
nemažai laiko nuo apsilankymo pas gydytoją ir vyras pamiršo, dėl ko buvo skirti šie vaistai.
Jonas nusprendė paieškojęs vaistų informacinio lapelio tai išsiaiškinti. Mokomosios medžiagos skyrelyje „Vaistų paieška“ paskaitė, kaip tai daryti, naršyklėje suvedė www.vaistai.lt,
susirado jam anksčiau gydytojo paskirtus vaistus, perskaitė, nuo ko jie ir kaip vartoti.
Prisijungę prie svetainės www.vaistai.lt, suraskite jums žinomą vaistą ir perskaitykite pateiktą svarbią informaciją.
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E. SVEIKATA
Mokymo medžiagoje aprašomos e. paslaugos gali būti prieinamos portale www.epaspaugos.lt suradus reikiamos paslaugos nuorodą arba naudojant e. paslaugos tiesioginę nuorodą, pavyzdžiui, esveikata.lt, https://epaslaugos.vlk.lt ir pan.
Portalo tiesioginis adresas: www.esveikata.lt.
2015 metų pabaigoje pradėjusi veikti elektroninės sveikatos sistema Lietuvos gyventojams, sveikatos priežiūros įstaigoms
ir vaistinėms užtikrina vieną bendrą prieigą prie elektroninės sveikatos paslaugų sistemos ir galimybę dalytis informacija
nuotoliniu būdu. Paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema esveikata.lt (sutrumpintai ESPBI IS)
leidžia kaupti paciento sveikatos duomenis, o prisijungęs prie šios sistemos žmogus gali matyti savo ligos istoriją, diagnozes, gydymo eigą, išduotus siuntimus ar pažymas, paskirtus vaistus.
Daugiau informacijos apie elektroninės sveikatos sistemą, jos teikiamą naudą, kaip prie jos prisijungti ir kokius duomenis
galima sužinoti, rasite epilietis.eu mokymuose.
Vaizdo įrašas: „E. sveikata: greita, patogu ir paprasta!“

https://www.youtube.com/watch?v=cH_b0aPPISc
Naudotojo, prisijungusio prie portalo esveikata.lt, langas:

Jūsų patogumui – elektroninės sveikatos sistema
https://www.epilietis.eu/kursai/jusu-patogumui-elektronines-sveikatos-sistema/
Paslaugos internete: e. sveikata
https://www.epilietis.eu/kursai/sveikatos-paslaugos-internetu/.
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Pavadinimas ir nuoroda

Trumpas turinio aprašymas

E.sveikata: siuntimas konsultacijai,
gydymui ar tyrimui (pacientams)

Šiame vaizdo įraše rodoma, kaip prisijungti ir naudotis portalu esveikata.lt.

(2:17 min)
E.sveikata: pokyčiai sveikatos sistemoje (0:55 min)
E.sveikata: vientisa asmens ligos istorija (1:30 min)
E.sveikata: Rasos patirtis apie e.receptą (0:43 min)
E.sveikata: e.recepto nauda pacientams (0:56 min)

Šiame vaizdo įraše rodomas siužetas apie e. sveikatos sistemos naudą.
Šiame vaizdo įraše rodoma apie e. sveikata sistemą, joje saugomų pacientų
duomenis, apie vieningą informacijos prieigą gydymo įstaigoms ir kt.
Šiame vaizdo įraše rodomas siužetas apie e. recepto naudojimo patirtį.

Šiame vaizdo įraše rodoma apie e. recepto naudą pacientams.

E.sveikata: e.recepto pranašumas
prieš popierinį receptą (1:04 min)

Šiame vaizdo įraše rodoma apie e. recepto pranašumus prieš popierinį receptą.

E.sveikata: kaip su e.receptu elgtis

Šiame vaizdo įraše rodoma apie vaistų pirkimą vaistinėje naudojant e. receptą.

vaistinėje (0:57 min)

Prisijungimas prie portalo esveikata.lt
Norint prisijungti prie portalo www.esveikata.lt reikia:
paspausti mygtuką „Prisijungti“,
pasirinkti, per kurią sistemą prisijungti (iPasas.lt ar per e. valdžios vartus VIISP),
pasirinkti prisijungimo būdą:
•
mobiliuoju elektroniniu parašu;
•
kriptografine USB laikmena;
•
lustine kortele – prijungiant asmens tapatybės kortelę prie kompiuterio; kompiuteryje reikalingas skaitytuvas;
•
elektronine bankininkyste – prisijunkite naudodamiesi savo banko elektroninėmis paslaugomis;
•
per e. valdžios portalą: www.e.paslaugos.lt;
4. prisijungus prie sistemos išskleisti diagnozių sąrašą;
5. peržiūrėti visas diagnozes.
1.
2.
3.

Pastaba: šioje sistemoje išskleidus atitinkamą sąrašą galima peržiūrėti ir daugiau informacijos apie pacientą,
pvz., išduotas pažymas, išrašytus vaistus, registruotas alergijas ir pan. Be to, šioje sistemoje galima priskirti
atstovą, riboti ligų aprašo prieigą asmenims, kurie nesuteikia būtinosios pagalbos, nėra asmens pirminės sveikatos gydytojas ar asmens įgaliotas atstovas.
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Valstybinės ligonių kasos (VLK) portalas
Svetainės adresas: http://www.vlk.lt.
VLK svetainėje pateikiamos nuorodos į kelias sistemas, kurios yra susijusios su sveikatos draudimu, atliktomis gydymo
paslaugomis ir pan. Kiekvienas gyventojas, prisijungęs prie VLK svetainės, gali:
•
•
•
•
•
•

sužinoti, kokios medicininės paslaugos buvo suteiktos,
sužinoti suteiktų medicininių paslaugų kainas,
sužinoti, kokios nustatytos diagnozės ar išrašyti medikamentai,
pasitikrinti, ar yra draustas privalomuoju sveikatos draudimu,
patikrinti eiles gydymo įstaigose,
užsakyti Europos sveikatos draudimo kortelę ir pan.

Interneto naršyklėje įrašius www.vlk.lt ir paspaudus „Gyventojams“, o po to – „Ką naudingo galite sužinoti internete apie
sveikatą?“ atveriamas langas, kur pateikiamos naudingos nuorodos. Paspaudus jas, bus atveriamas arba prisijungimo prie
e. valdžios vartų langas, arba langas be prisijungimo. Kai kuriuos duomenis, pavyzdžiui, ar esate draustas privalomuoju
sveikatos draudimu, galima patikrinti be prisijungimo prie e. valdžios vartų.
Pavadinimas ir nuoroda
Ką naudingo apie sveikatą galite
sužinoti internete? (trumpoji versija,
1 min)
Ką naudingo apie sveikatą galite
sužinoti internete? (5 min)

Trumpas turinio aprašymas
Šiame vaizdo įraše rodoma apie tai, kokią informaciją galima sužinoti VLK
svetainėje.
Šiame vaizdo įraše rodoma apie tai, kokią informaciją galima sužinoti VLK
svetainėje bei demonstruojama, kaip tai padaryti.
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Kiek kainavo gydymas ir vaistai?
Svetainės adresas: https://epaslaugos.vlk.lt.
Norint sužinoti, kiek kainavo gydymas, kokie buvo išrašyti medikamentai, kokios nustatytos diagnozės ir pan., galima prisijungus prie e. valdžios vartų surasti „Duomenų apie suteiktas medicinines paslaugas ir išrašytų medikamentų apimtį
peržiūra“ ir paspausti „Užsakyti“. Tuomet bus atveriamas e. valdžios vartų prisijungimo langas. Šį langą taip pat galima
atverti interneto naršyklės lange įrašius https://epaslaugos.vlk.lt ir paspaudus „Prisijungti“.
Naudotojo, prisijungusio prie valstybinės ligonių kasos portalo, langas:
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Ar esate draustas privalomuoju sveikatos draudimu?
Svetainės adresas: https://dpsdr.vlk.lt.
Prisijungus prie šios svetainės ir įvedus reikiamus duomenis (nurodžius lytį, gimimo datą, paskutinius 4 asmens kodo
skaičius arba draudžiamojo identifikavimo kodą (DIK)) galima patikrinti, ar asmuo draustas privalomuoju sveikatos draudimu.
Norint patikrinti šiuos duomenis, registracija nereikalinga.
VLK draudžiamojo paieškos langas ir rezultatų langai:
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Peržiūrėti privalomojo sveikatos draudimo laikotarpių istoriją
Norint sužinoti privalomojo sveikatos draudimo laikotarpių istoriją reikia prisijungus prie e. valdžios vartų surasti „Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą“ ir paspausti „Užsakyti“.
Naudotojo, prisijungusio prie valstybinės ligonių kasos portalo, langas:
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Peržiūrėti laukimo eilės pas gydytojus specialistus
Nuorodos:

•
•
•
•
•

Vilniaus ir Alytaus apskričių gyventojams (Vilniaus TLK veiklos zonos gydymo įstaigose)
Kauno ir Marijampolės apskričių gyventojams (Kauno TLK veiklos zonos gydymo įstaigose)
Klaipėdos ir Tauragės apskričių gyventojams (Klaipėdos TLK veiklos zonos gydymo įstaigose)
Šiaulių ir Telšių apskričių gyventojams (Šiaulių TLK veiklos zonos gydymo įstaigose)
Panevėžio ir Utenos apskričių gyventojams (Panevėžio TLK veiklos zonos gydymo įstaigose)

Šiose svetainėse pateikiamos laukimo eilės pas gydytojus specialistus pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus
duomenis. Žinant, kokios yra eilės pas gydytojus specialistus, patogiau pasirinkti pageidaujamą asmens sveikatos gydymo
įstaigą.
Žemiau pateikiamas Kauno ir Marijampolės apskričių gyventojų eilių pas gydytojus pavyzdys (kitų apskričių svetainės ir
rezultatų išdėstymas gali skirtis):

Norint sužinoti eiles
pas gydytojus pagal
savivaldybes spausti
čia.

Norint sužinoti eiles pas gydytojus pagal specialistus spausti čia.

Pavadinimas

Nuoroda

Daugiau naudingos informacijos apie endoprotezavimo operacijų eiles
bei vietos sąnarių endoprotezų ar
medicininės reabilitacijos eilės tikrinimą.

www.vlk.lt/Puslapiai/Apie-eiles.aspx
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Kas yra Europos sveikatos draudimo kortelė?
Europos sveikatos draudimo kortelė – tai dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo apdraustas Lietuvoje privalomu sveikatos draudimu ir kad už jam suteiktas būtinosios medicinos paslaugas ES šalyse bus sumokama iš Lietuvos Respublikos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis kompensuojamos sveikatos priežiūros paslaugos ES šalyse teikiamos
pagal tose šalyse galiojančią valstybinės sveikatos apsaugos sistemos tvarką, tai reiškia, kad Lietuvos Respublikoje
privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys turi teisę gauti tas pačias paslaugas už tokią pat kainą kaip ir ES
šalies, kurioje lankosi, gyventojai.
Ką turi žinoti laikinai pasisvečiuoti į Europos Sąjungos šalis, Norvegiją, Islandiją,
Lichtenšteiną ir Šveicariją (toliau – ES šalys) išvykstantys asmenys?
Kiekvienas asmuo, išvykdamas laikinai pasisvečiuoti į kitą ES šalį, turi pasirūpinti
sveikatos draudimu, kad nekiltų problemų dėl mokėjimo už kitoje ES šalyje suteiktas būtinosios medicinos pagalbos paslaugas.
Lietuvos Respublikai įstojus į Europos Sąjungą, Lietuvoje įsigaliojo Europos
Sąjungos socialinės apsaugos koordinavimo nuostatos, kuriomis vadovaujantis,
savo šalyje sveikatos draudimu apdraustas asmuo, laikinai išvykdamas į kitą ES
šalį, gyvenamoje šalyje turi pasiimti Europos sveikatos draudimo kortelę.

Europos sveikatos draudimo kortelės užsakymas internetu
Atverkite puslapį www.vlk.lt
pasirinkti kortelę „Paslaugos“,
atsivėrusiame lange pasirinkti „E. paslaugos“,
atsivėrusiame lange pasirinkti „ESDK užsakymas“,
atsivėrusiame Elektroninių valdžios vartų portale pasirinkti prisijungimo tipą. Prisijungti galima:
a. per banką,
b. su elektroninėmis atpažinties priemonėmis,
5. prisijungus prie sistemos spausti mygtuką „Registruoti prašymą“,
6. išskleidžiamame langelyje TLK pasirinkti teritorinę ligonių kasą.
1.
2.
3.
4.

Atsivėrusiame lange suvesti reikiamus duomenis (* pažymėti laukai yra privalomi):
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

adresą,
kontaktinius duomenis (telefoną, e. paštą, pažymėti, kaip norite gauti pranešimus apie užsakymo valdymą),
pažymėti varnele, kam išduoti Europos sveikatos draudimo kortelę. Jeigu pasirenkama „Nepilnamečiams mano
šeimos nariams“, tuomet įvesti nepilnamečio duomenis,
nurodyti kortelės atsiėmimo būdą. Jeigu kortelę atsiims kitas asmuo, įvesti to asmens duomenis,
iš išskleidžiamo sąrašo pasirinkti ECDK atsiėmimo vietą (pasirinkus vietą, parodomas jos darbo laikas),
perskaityti „Pasižadėjimas, supažindinimas“ bei uždėti varneles atitinkamuose punktuose,
spausti mygtuką „Tęsti“,
norint pateikti prašymą, spausti mygtuką „Pateikti“,
atsivėrusiame lange galite paržiūrėti visus savo pateiktus prašymus/išduotas korteles. Norėdami atsijungti nuo
sistemos spauskite mygtuką „Atsijungti“.
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Vaistų paieška
Svetainės adresas: www.vaistai.lt.
Svetainėje vaistai.lt:
•
•
•
•

pateikiama išsami vaistų aprašų duomenų bazė,
pateikiamos vaistų kainos,
pateikiama informacija apie kompensuojamųjų vaistų priemokas,
galima rasti artimiausią vaistinę ir patikrinti, ar ji prekiauja ieškomu vaistu.

Vaistų galima ieškoti į paieškos laukelį įrašius vaistų pavadinimą arba pasirinkus negalavimą iš išskleidžiamo meniu. Sistema pateikia išsamią informaciją apie vaistą: kainą, gamintoją, kuriai grupei priklauso vaistas, tarptautinius vaisto pavadinimus. Spragtelėję nuorodą „Informacija“ gausite vaisto aprašą: kaip vaistas veikia, kokios indikacijos, kontraindikacijos,
kaip jį vartoti ir t. t.
Svetainės vaistai.lt langas:

Kaip atlikti paiešką vaistų sistemoje www.vaistai.lt galite sužinoti peržiūrėję filmuką „Informacijos apie vaistus paieška“.
http://www.bibliotekospazangai.lt/lt/mokymai/mokomieji-filmukai/55-mokymai/mokomieji-filmukai/607-sveikata
Konkretaus vaisto paieška
Norint surasti konkretų vaistą svetainėje www.vaistai.lt reikia:
1.
2.
3.
4.

įrašyti vaisto pavadinimą arba pavadinimo dalį,
siūlomame sąraše pasirinkti konkretų pavadinimą arba parašius dalį pavadinimo paspausti mygtuką „Ieškoti“,
paieškos sąraše pasirinkti reikiamą vaistą pagal pakuotės dydį, vaisto stiprumą ir pan.,
atsidariusiame lange peržiūrėti informaciją apie vaistą, lango apačioje pasirinkus reikiamą kortelę.
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Vaistai internetu
Pateikiamas vaistinių, prekiaujančių internetu, sąrašas.
Eurovaistinė

Gintarinė vaistinė

Camelia vaistinė

Nvaistinė

Kitos naudingos nuorodos:
www.vvkt.lt – tai valstybinės vaistų kontrolės tarnybos svetainė, kurioje galima
rasti patikimiausią informaciją apie vaistus.
Norint patikrinti, ar vaistas yra oficialiai registruotas Lietuvoje, reikia atverti
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos svetainėje skelbiamą vaistų registrą
http://extranet.vvkt.lt/paieska.

http://www.vlk.lt/veikla/veiklos-sritys/kompensuojamieji-vaistai - čia galima
rasti daug naudingos informacijos apie kompensuojamus vaistus.

Papildomi šaltiniai
Patikimi tinklalapiai apie sveikatą:
www.pasveik.lt – šiame portale galima rasti informacijos ir straipsnių apie ligas
ir sindromus, vaistus, sveikatos įstaigas, sveiką gyvenseną, homeopatiją, įvairių patarimų, kaip nesusirgti. Taip pat galima rasti kompensuojamų vaistų analogų, kiekvieno jų kainas (priemokas) vaistinėse.
www.lsveikata.lt – portalas, skirtas plačiajai visuomenei, besidominčiai ne tik
sveikatos ar gydytojų patarimais, sveika gyvensena. Jame informacijos randa
tie, kuriems įdomios sveikatos apsaugos sistemos, farmacijos, sveikatos teisės
ir finansavimo aktualijos, užsienio šalių patirtis.
www.sveikas.lt – šiame portale gausu straipsnių ne tik apie tradicinę mediciną,
bet ir natūralų gydymą – homeopatiją, natūralius vaistus, aromaterapiją ir pan.
www.vlmedicina.lt – medicinos, sveikatos apsaugos, sveikatos žinių portalas,
skirtas tiek medikams, tiek kiekvienam šia sritimi besidominčiam žmogui.
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SAVITARNOS PORTALAI MOKESČIAMS SUMOKĖTI
Šiame skyriuje sužinosite:
•

Kur internetu
atsiskaityti už naudojamas paslaugas, komunalinius mokesčius, o galbūt tai galima padaryti vienoje vietoje?

Naudojama techninė ir programinė įranga:
•
•

stacionarus, nešiojamasis arba planšetinis kompiuteris su operacine sistema, išmanusis telefonas, interneto naršyklė, interneto ryšys,
e. identifikavimo priemonė (e. bankininkystės prisijungimo priemonės, mobilusis parašas, asmens identifikavimo kortelė).

•

kur galima atsiskaityti už naudojamas paslaugas
ir peržiūrėti apmokėtų sąskaitų istorijas bei kitą
aktualią informaciją?
kokie yra savitarnos portalai, kuriuose galima sumokėti kelių paslaugų tiekėjų sąskaitas vieno
mygtuko paspaudimu.

Šio skyriaus struktūra:
•
•
•

gyvenimiška situacija – kur ir kaip apmokėti už
paslaugas ir komunalinius mokesčius,
mokomoji medžiaga,
papildomi įdomūs šaltiniai.

UŽDUOTIS
Jono draugas Petras papasakojo, kad jis už paslaugas ir komunalinius mokesčius
atsiskaito internetu, peržiūri apmokėtas sąskaitas, lygina vieno paslaugų tiekėjo
mokesčius už kelis mėnesius ir jei reikia internetu teikia prašymus, keičia paslaugų nustatymus ar planus ir patarė Jonui tuo pasinaudoti. Tuo pačiu jis papasakojo, kad naudojasi portalu, kuriame yra įtrauktos kelių paslaugų tiekėjų sąskaitos, ir jas bet kada gali peržiūrėti bei apmokėti. Tokiu būdu Petras greičiau
atlieka apmokėjimus ir daugiau laiko praleidžia su šeima.

Savitarnos portalai
Atsikaityti už mokesčius ir komunalines paslaugas galima e. bankininkystės svetainėje pasirinkus konkrečią įmoką ir užpildžius reikiamus laukus, pavedimus arba naudojant komunalinių mokesčių specializuotus portalus.
Prie kai kurių portalų prisijungus galima užsakyti ar keisti paslaugas, sumokėti už to paslaugų tiekėjo paslaugas, peržiūrėti apmokėtų sąskaitų istorijas bei kitą aktualią informaciją, pavyzdžiui:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telia,
Bite,
Tele2,
Mezon,
Teledema,
ERGO,
Lietuvos draudimas,
Eso.lt,
Vilniaus šilumos tinklai,
Kauno vandenys,
Cgates,
Plius.Tv.

Jeigu paslaugų yra daug, tuomet patogu naudoti tokius paslaugų apmokėjimo portalus, kuriuose galima įtraukti kitų paslaugų tiekėjų sąskaitas ir apmokėti už jas vieno mygtuko paspaudimu.
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Pavyzdžiui, „Ignitis“ savitarnoje galima deklaruoti ir sumokėti už elektros energiją, gamtines dujas ir kitas namų ūkio paslaugas, keisti tarifų planą, sudaryti elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimo sutartis, sužinoti apie kitus sprendimus.
„Ignitis“ portalo adresas https://e.ignitis.lt

Atsiskaitant už elektros energiją, gamtines dujas neimamas papildomas mokestis. Savitarnoje galima įtraukti kitų paslaugų
tiekėjų, kurių yra daugiau nei 300 ir su kuriais „Ignitis“ bendradarbiauja, sąskaitas. Už papildomus tiekėjus taikomas operacijos mokestis, kuris pateikiamas paspaudus mygtuką „Deklaruoti ir mokėti“.

Papildomą tiekėją, bet kada galima pašalinti iš sąrašo ir tai atlikus, to tiekėjo operacijos mokestis nebebus taikomas.
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Kitas pavyzdys yra „Viena sąskaita“, kur taip pat galima įtraukti paslaugų tiekėjus, su kuriais bendradarbiaujama (tokių
yra daugiau nei 2000) ir suformuoti vieną apmokėjimą.
Nemokama paslauga galima naudotis jeigu yra įtraukta nuo vieno iki trijų paslaugos teikėjų ir yra pasirinktas planas „Kuklus“. Detalesnė informaciją apie paslaugas ir kitus mokėjimo planus rasite čia: https://vienasaskaita.lt/duk/viena-saskaita.
„Viena sąskaita“ portalo adresas https://vienasaskaita.lt

Vaizdo įrašas: „Viena sąskaita“ naudojimas (3:29 min.)

Vaizdo įraše demonstruojama kaip užsiregistruoti savitarnoje „Viena sąskaita“, kaip įtraukti naujus paslaugų tiekėjus, kaip fiksuoti skaitiklių ir mokėtinų sumas bei atlikti apmokėjimą už įtrauktas sąrašas vieno mygtuko paspaudimu.
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PRIEDAI
1 priedas. Kompiuterio parengimas prieš naudojant ID kortelės e. parašą
Prieš naudojant ID kortelės e. parašą pirmą kartą, reikia atlikti šiuos žingsnius:
1. Įdėti kortelę į specialų kortelių skaitytuvą ir prijungti prie kompiuterio.

Tuomet ekrano apačioje dešinėje pusėje kompiuteris pateiks pranešimą apie
aptiktą įrenginį („Nustatomas įrenginys“). Po kiek laiko pasirodys kitas pranešimas apie įrenginio naudojimą („Įrenginys parengtas naudoti“).

2. Atsisiųsti programinę įrangą iš svetainės https://www.nsc.vrm.lt.

Atsidariusioje svetainėje meniu reikia
paspausti „Darbo įrankiai“.

Spragtelėti nuorodą pagal kompiuteryje įdiegtą
operacinės sistemos pavadinimą ir versiją.**

3. Įdiegti programinę įrangą.

Perskaityti licencijos sąlygas, pažymėti varnelę „Sutinku“
ir paspausti mygtuką „Tęsti“.
Paspausti mygtuką „Toliau“.
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Paspausti mygtuką „Diegti“.

Tuomet programa pradedama diegti.

Paskutiniame žingsnyje reikia paspausti „Uždaryti“.

Sertifikato galiojimo laiko tikrinimas
Įdiegus aukščiau aprašytą programą ir dar kartą prie kompiuterio prijungus ID kortelių skaitytuvą, galima patikrinti ID kortelės sertifikato galiojimo laiką:
1.
2.

iškviesti komandinę eilutę paspaudžiant klavišus Win ir R vienu metu, o atsidariusiame lange įrašyti certmgr.msc
ir paspausti Enter;
atsidariusio lango kairėje pusėje reikia išskleisti sąrašą „Asmeninis“ (angl. „Personal“), tuomet „Certificates“ ir
sąraše bus rodoma kam priklauso ID kortelė, o ties stulpeliu „Expiration Date“ – sertifikato galiojimo laikas.

4. Jei reikia, atsisiųsti pagalbinius sertifikatus.

Norint tai atlikti reikia grįžti į svetainę
https://www.nsc.vrm.lt ir paspausti nuorodą
„Pagalbinių sertifikatų automatizuoti diegimo
programa“.
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5. Jei reikia, diegti pagalbinius sertifikatus.

Paspausti mygtuką „Toliau“.

Paspausti mygtuką „Diegti“.

Paspausti mygtuką „Uždaryti“.

6. Diegti naudojamos naršyklės plėtinį.
Norint prisijungti prie įvairių sistemų ar pasirašyti dokumentus e. parašu, dar reikia įdiegti tos naršyklės, kurią naudojate specialų
įskiepį (dar vadinamas plėtiniu).

Atverkite svetainę https://www.dokobit.com/lt/atsisiuntimai ir įvykdykite „Naršyklės
plėtinio diegimas“ reikiamus punktus t.y. pasirinkite kompiuterio operacinę sistemą, naudojamą naršyklę ir toliau sekite instrukcijas.**

** Priklausomai nuo naudojamos naršyklės, spragtelėjus programinės įrangos nuorodą, kompiuteris gali pasiūlyti pirmiausiai įrašyti programos diegimo failą į kompiuterį (angl. Save). Pasirinkus šį punktą reikia atverti atsisiųstų failų aplanką, surasti atsisiųstą failą ir paspausti jį du kartus, tuomet bus pradėtas programos diegimas.
Kai kurios naršyklės iš karto gali pasiūlyti diegti programą, tuomet reikia paspausti vykdymo mygtuką (angl.
Run). Diegimo metu gali atsidaryti langas, kuriame reikia sutikti dėl įrenginyje diegiamos programos.
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Prieš diegiant naršyklės plėtinį, sekant instrukcijas, gali būti paprašyta pirmiausia įdiegti „Java“. Tai galima padaryti svetainėje https://www.java.com/en. Įdiegę „Java“, ekrane sekite instrukcijas tam, kad galėtumėte naudoti
e. parašo priemonę.
Pastaba:

Įdiegus plėtinį (įskiepį), jį reikės aktyvuoti, pavyzdžiui:
•

Mozilla Firefox naršyklėje naršylės priemonių juostos dešinėje pusėje reikia paspausti „Atverti meniu“
mygtuką
ir atsidariusiame sąraše pasirinkti „Priedai“. Atsidariusiame lange ties „Dokobit e-signing and e-identification“ dešinėje pusėje reikia paspausti trijų taškų mygtuką ir pasirinkti „Įjungti“.

•

Google Chrome naršyklėje priemonių juostos dešinėje pusėje reikia paspausti „Tinkinkite ir valdykite „Google
Chrome“
mygtuką ir atsidariusiame lange pasirinkti „Daugiau Įrankių“, o po to „Plėtiniai“. Atsidariusiame lange
pastumti slankiklį į dešinę pusę, taip įjungiant „Dokobit e-signing and e-identification“ plėtinį.

Prieš pradedant naudoti e. parašo priemonę, svetainėje https://www.dokobit.com/lt/atsisiuntimai/sistemos-tikrinimas galima atlikti testą ir patikrinti ar viskas teisingai sukonfigūruota tam, kad būtų galima naudoti e. parašo
priemonę.
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2 priedas. E. dokumentų pasirašymo pavyzdžiai.
Dokumentų pasirašymo pavyzdys Epaslaugos.lt svetainėje.
Svetainėje ePaslaugos.lt reikia paspausti mygtuką „e.dokumentai“.

Paspaudus šį punktą galima dokumentus pasirašyti e. parašu.

Paspaudus šį punktą galima tikrinti pasirašytus
dokumentus.
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Pasirinkti e. dokumento tipą.

Pasirinkti kas yra dokumento sudarytojas: fizinis ar juridinis asmuo bei užpildyti žemiau pateiktus laukelius.

Paspaudus šį punktą galima tikrinti pasirašytus
dokumentus.

Įkelti pasirašomą dokumentą (šiuo atveju PDF
formatu, kai pasirinktas ADOC e. dokumento tipas, galima įkelti ir kitokio tipo dokumentus).

Pasirinkti e. pasirašymo būdą: naudojant stacionarųjį ar mobilųjį parašą bei paspausti „Tęsti“*.

* pasirinkus punktą „Mobilus“, reikės įrašyti mob. telefono numerį, kurio SIM kortelėje yra sertifikatas bei įrašyti asmens
kodą. Šiuo atveju paspaudus „Tęsti“ reikia sekti ekrane rodomas instrukcijas, netrukus į telefono aparatą bus atsiunčiamas pranešimas, bei atveriamas laukas, kur reikės suvesti SPin2 kodą.
Pasirašomo dokumento tipas gali būti PDF arba ADOC.
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Dokumentų pasirašymo pavyzdys Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos svetainėje.

Paspaudus šį punktą galima dokumentus pasirašyti e. parašu.

Įrašykite dokumento pavadinimą.

Pasirinkti e. dokumento tipą.

Pasirinkti kas yra dokumento sudarytojas: fizinis ar juridinis asmuo bei užpildyti žemiau pateiktus laukelius.

Paspausti mygtuką „Tvarkyti dokumento turinio
rinkmenas“.

Įkelti pasirašomą dokumentą (gali būti MS Office,
OpenOffice, PDF dokumentai arba paveiksliukai,
kurių formatus galima pasižiūrėti įkeliant dokumentą paspaudus klaustuko mygtuką).
Maksimalus leistinas failo dydis yra 20 MB.

Paspausti mygtuką „Pasirašyti dokumentą“.
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Užpildyti reikiamus pasirašančio asmens laukelius.

Nurodyti pasirašymo datą ir laiką.

Pasirinkti parašo paskirtį.

Paspausti mygtuką „Pasirinkti pasirašomus elementus“.

Pasirinkti pasirašomus elementus.

Paspausti mygtuką „Pasirinkti pasirašymo priemonę“.

Pasirinkti pasirašymo priemonę ir ekrane sekti tolesnes instrukcijas bei paspausti mygtuką „Pasirašyti“.

Pasirašomo dokumento tipas bus ADOC.
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Dokumentų pasirašymo pavyzdys Dokobit svetainėje.
Pasirinkus priemonę, kuri bus naudojama pasirašant
e. parašu, ekrane bus pateikiamos instrukcijos, kurias
sekant reikės užpildyti teksto atitinkamus laukelius arba
pasirinkti reikiamus punktus bei atlikti tolesnius punktus.
Pavyzdyje pasirenkamas mobilusis parašas.

Pasirinkus pasirašymo priemonę ir užpildžius reikiamus laukelis paspausti mygtuką „Tęsti“.

Jei asmuo jungiasi prie šios sistemos pirmą kartą,
bus reikalinga registracija.

Jei asmuo jau registruotas sistemoje ir yra čia pasirašęs e. dokumentus pasiūloma pasirinkti esama
paskyra arba registruoti naują paskyrą.
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Įkelti dokumentą.

Pasirinkti dokumento formatą, kuris gali būti PDF, ASiC
ar ADoc.

Įkelti dokumentą.

Įrašyti dokumento pavadinimą.

Jei reikia, galima pakvieti pasirašyti kitus asmenis užpildant reikiamus laukelius.
Galima nurodyti kategoriją bei nurodyti terminą iki kada
pasirašyti kitam ar kitiems asmenims.

Paspausti mygtuką „Tęsti“.
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Šiame žingsnyje galima atlikti kai kuriuos pakeitimus arba tęsti pasirašymo procedūrą.
Galima pasirinkti priemonę, kuria
bus pasirašomas dokumentas.

Pasirinkus priemonę, ekrane reikia sekti instrukcijas ir atlikti reikiamus veiksmus paspaudus mygtuką „Pasirašyti“.

Naudojant Dokobit aplinką, galima pasirinkti tinkamą naudojimo planą. Planas „Nemokamai“ leidžia per mėnesį pasirašyti
5 dokumentus. Plačiau https://www.dokobit.com/lt/kainos.
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Dokumentų pasirašymo pavyzdys GoSign svetainėje.

Įkelti pasirašomą PDF dokumentą.

Užpildyti reikiamus laukelius.

Pasirinkti parašo vietą.

Jei reikia, pridėti laiko žymą
Pasirinkti e. parašo priemonę ir toliau sekti
ekrane pateikiamas instrukcijas bei atlikti
reikiamus veiksmus.

Norint atlikti daugiau veiksmų, reikalinga registracija. Prisiregistravę gali pakviesti kitus asmenis pasirašyti dokumentą.
Visi registruotų asmenų pasirašyti dokumentai saugomi šioje aplinkoje. Esant reikalui, pasirašytus dokumentus iš aplinkos galima pašalinti.
Šioje aplinkoje galima įkelti PDF dokumentus, skirtus pasirašymui, iki 6 MB, iš viso vienam asmeniui skiriama 50 MB vietos.
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Dokumentų pasirašymo pavyzdys Signa Web svetainėje.

Paspaudus šį punktą galima dokumentus pasirašyti e. parašu.

Įrašyti dokumento pavadinimą.
Įkelti pasirašomą dokumentą (gali būti MS Office,
OpenOffice, PDF dokumentai arba paveiksliukai,
kurių formatus galima pasižiūrėti įkeliant dokumentą paspaudus klaustuko mygtuką).
Maksimalus leistinas failo dydis yra 60 MB.
Paspausti mygtuką „Toliau“.

Paspausti mygtuką „Toliau“.

Iš pateiktų sąrašų pasirinkti reikiamus
punktus ir užpildyti laukelius duomenimis.

Paspausti mygtuką „Toliau“.

Jei reikia, atlikti papildomus veiksmus paspaudžiant mygtuką „Tęsti dokumento sudarymą“
arba paspausti mygtuką „Pasirašyti“.
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Nurodyti pasirašymo datą ir laiką.
Pasirinkti pasirašomus elementus.

Pasirinkti parašo paskirtį.

Užpildyti reikiamus pasirašančio asmens laukelius.
Paspausti mygtuką „Toliau“.
Paspausti mygtuką „Toliau“.

Pasirinkti pasirašymo priemonę ir ekrane sekti tolesnes instrukcijas.

Paspausti mygtuką „Toliau“.
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3 priedas. Naujos siuntos formavimas ir siuntimas
1.

Siuntos sukūrimas.

Norint sukurti naują siuntą, reikia paspausti mygtuką „Rengti e. siuntą“ arba meniu pasirinkti
„E. siuntos“, o po to „Nauja e. siunta“.

2.

Siuntos tipo pasirinkimas (šiame pavyzdyje pasirenkame įprastą siuntą).
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3.

Siuntos turinio pateikimas.
Galima pasirinkti paprastą arba išplėstinį e. siuntos variantą.

Užpildyti reikiamus teksto laukelius. Antraštės
laukelį būtina užpildyti, o teksto laukelis – neprivalomas.

Dokumentą galima registruoti siuntėjo sistemoje
pažymint šį laukelį.

Prie e. siuntos galima prisegti vieną ar kelis dokumentus tokio tipo, kurie yra nurodyti aukščiau.

Pažymėjus šį lauką, šios siuntos duomenų pagrindu bus išsaugotas naujas šablonas, kuriame
bus įrašyta antraštė, tekstas bei prisegti priedai.

Pastaba: pasirinkus išplėstinį e. siuntos variantą, skirtingiems gavėjams galima siųsti skirtingą tekstą, tačiau tam reikia
parengti specialų teksto kintamųjų failą ir jį įkelti į šią sistemą. Taip pat galima prašyti gavėjo patvirtinimo būsenos, pavyzdžiui, „be susipažinimo“, „susipažinti“, „patvirtinti“, „dalyvauti“, „sutikti“, „ kita“ (šiuo atveju įrašyti tekstą).
4.

Gavėjo ar kelių gavėjų nurodymas.
Paieškos laukelyje galima įrašyti gavėjo pavadinimą, kodą ar jų dalį. Taip pat galima atlikti detalią paiešką paspaudus nuorodą „Išplėstinė gavėjo paieška“ ir atlikti paiešką pagal e. dėžutės
adresą, fizinio asmens ar juridinio asmens duomenis.
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5.

Kitų gavėjų pridėjimas arba pašalinimas.
Esant reikalui, galima pridėti kelis gavėjus, tačiau
tai nėra būtina.

Pažymėtą gavėją galima pašalinti iš gavėjų sąrašo.

6.

e. siuntos išsiuntimas.

Siuntą galima pasirašyti stacionariu e. parašu,
tačiau tai nėra privaloma.

Paspaudus
„Siųsti“, siunta
išsiunčiama.

Pastaba: kai elektroninė siunta teisės aktų nustatyta tvarka privalo būti pasirašyta elektroniniu parašu, informacinė sistema
apie tai informuoja automatiškai.
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