
Idėja ir vizija

Vyriausybės programa
LR Vyriausybės programa numato pozicijos „Doing Business“ reitinge pagerinimą ir viešojo sek-
toriaus efektyvumo didinimą, modernizuojant ir skaitmeninant procesus, bei visų valstybinių  
institucijų naudojimąsi elektroninių dokumentų sistema, užtikrinant, kad visi viešojo sektoriaus 
dokumentai būtų siunčiami e. pristatymo sistema. 

75%
siuntų srauto valstybės  

institucijos jau galėtų siųsti 
elektroniniu būdu

Projekto naudos

36  
tūkst. eurų

134  
mln. eurų

10  
tūkst. įmonių

Vilniaus miesto savivaldybė 
gali sutaupyti per metus, atsi-
sakius popierinių dokumentų 

ir juos valdant el. būdu1.

10,043 įmonių įsikūrusių  
tik 35-iuose masinio  

registravimo adresuose3.

Danija sutaupo per metus, 
naudodama skaitmeninį paštą 
komunikacijai su gyventojais 

ir verslo atstovais2.

Virtualios buveinės įkūrimas suteiktų galimybę visus su įmone, asociacija ar kitu juridiniu 
asmeniu susijusius veiksmus atlikti elektroninėje erdvėje. Komunikacija su valstybės instituci-
jomis būtų vykdoma elektroniniu būdu per E. pristatymo ar kitą alternatyvią sistemą.

Virtuali buveinė - tai žingsnis link įmonių gyvavimo virtualioje erdvėje, viešojo sektoriaus pa-
slaugų elektronizacijos bei visuotinio skaitmeninio pašto.

VIRTUALIOS 
BUVEINĖS 
ĮKŪRIMAS

KONCEPCIJA IR 
ĮGYVENDINIMO 

STRATEGIJA

1 Creditreform „Įmonių, registruotų daigynuose, charakteristika (duomenys 2016-11-03)”
2 Europos Komisija “eGovernment in Denmark”, 2015:  
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2015-03/egov_in_denmark_-_january_2015_-_v_17_0_final.pdf
3 Vilniaus miesto savivaldybės administracija, „Pirmasis naujojo Administracijos direktoriaus įsakymas – atsisakyti
popierinių dokumentų”, 2017: http://www.vilnius.lt/index.php?2268068749



Ūkio ministerija

Susisiekimo ministerija  
ir jai pavaldžios institucijos

Vidaus reikalų ministerija

• Teisės aktų peržiūra ir įstatymo projekto teikimas.
• Virtualios buveinės projekto viešinimas visuomenei.

• Tolimesnė E. pristatymo sistemos plėtra.
• Integracija su juridinių asmenų registru.

• Užsieniečių, turinčių interesų Lietuvoje, vieningos identifikaci-
jos įgalinimas.
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Įgyvendinimo būdai

Įgyvendinimo procesas

Teikiamas CK 2.49 str. 1 ir 3 
d. pakeitimai, numatant  

įsigaliojimo terminą.
(ŪM)

Sprendimai dėl komunikaci-
jos tarp gyventojų ir juridinių 

asmenų įgalinimo.
(SM, IVPK)

Derinami kiti praktiniai 
aspektai (sistemų integracija 

ir pakeitimai JAR). 
(IVPK, RC, SM) Virtualių buveinių registracija, stebėse-

na, kiti teisės aktų pakeitimai (jei reika-
lingi) bei sistemos funkcijų plėtra.

(ŪM, SM)Įteisinama virtuali buveinė. 
(ŪM)

Iki įsigaliojimo rengiami 
kitų teisės aktų, susijusių su 
fizine buveine, pakeitimai.

(ŪM)

Derinami pakeitimai 
JAR nuostatuose. 

(RC)

Suteikiamas vienas adresas 
(pvz.: registrų tvarkytojo), 

kuriuo registruojamos įmonės 
su virtualiomis buveinėmis. 

(SM, RC)

Juridinių asmenų registre, vietoje 
fizinio adreso, nurodoma jog juridi-
nis asmuo turi virtualią buveinę, o 

susisiekti su juo galima per  
E. pristatymo ar alternatyvią sistemą.  

(RC)

Siekiama užtikrinti ES 
teisės plėtrą virtualios 

buveinės klausimu. 
(ŪM, SM)

Esant teisiniams trikdžiams Europos Sąjungos teisės aktuose - galimas sprendimas, kuomet virtualios bu-
veinės registruojamos vienu fiziniu adresu (pvz.: registrų tvarkytojo adresu) registruose viešinant, jog ten 
įsteigtas juridinis asmuo turi virtualią buveinę, o komunikaciją vykdo el. būdu.

I būdas

II būdas

Projekto rizikos
Didelės apimties  

teisės aktų analizė
E. pristatymo sistemos  
techniniai sprendimai

Užsieniečių, turinčių interesų 
Lietuvoje, vieninga identifikacija


