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„Kurk Lietuvai“ – pirmoji ir kol kas vienintelė profesinio tobulinimo ir gerosios užsienio praktikos              
pritaikymo programa Lietuvoje, kuri suteikia galimybę profesionalams savo žiniomis ir idėjomis           
prisidėti prie modernios Lietuvos ateities kūrimo. 

 
 
 
 
 
 



Šio dokumento tikslas 
Šiuo dokumentu siekiama apibrėžti virtualios buveinės koncepciją bei aprašyti įgyvendinimo planą.           
Kadangi kitose šalyse virtualios buveinės analogas neegzistuoja, šiame dokumente bus detaliau           
aprašoma virtualios buveinės idėja, funkcijos bei praktinis įgyvendinimas.  
 
Dokumento rengimo pagrindas 
„Kurk Lietuvai“ projektų vadovės vykdė projektą „Virtualios buveinės įkūrimas“, kuriuo siekiama           
apžvelgti virtualios buveinės įkūrimo galimybes Lietuvoje. Virtuali buveinė - tai žingsnis link įmonių             
gyvavimo virtualioje erdvėje ir viešojo sektoriaus paslaugų skaitmenizacijos.  
 
XVII-osios LR Vyriausybės programoje yra numatyta pagerinti Lietuvos rodiklius „Doing Business”           
reitinguose bei didinti visų valstybinių institucijų naudojimąsi elektroninių dokumentų sistema,          
užtikrinant, kad visi viešojo sektoriaus dokumentai būtų siunčiami E. pristatymo sistema (Priedas            
nr. 2). Virtualios buveinės projekto įgyvendinimas prisidėtų prie šių tikslų įgyvendinimo,           
supaprastinto įmonių steigimo proceso, efektyvesnio naudojimosi e. valdžios paslaugomis bei          
Lietuvos konkurencingumo didinimo. 
 
Šis dokumentas yra rekomendacinio pobūdžio, išskiriant dvi projekto įgyvendinimo alternatyvas. 
 
Virtualios buveinės koncepcija  

a. Virtualios buveinės projekto tikslas:  
Sudaryti sąlygas įsteigti juridinį asmenį be fizinio adreso, kuomet komunikacija su valstybės            
institucijomis ir kitas juridiniais ar fiziniais asmenimis vyksta išskirtinai elektroniniu būdu per E.             
pristatymo ar kitą alternatyvią sistemą.  
 

b. Fizinės buveinės atliekamos funkcijos ir jų užtikrinimas virtualioje buveinėje: 
i. teisės taikymas ir teismingumas - steigiant įmonę su virtualia buveine nurodoma           

savivaldybė juridinio asmens interesų atstovavimui; 
ii. komunikacija su valstybės institucijomis bei kitais asmenimis - būtų vykdoma          

per E. pristatymo ar kitą alternatyvią platformą. Svarbu pažymėti šiuo metu           
esančius platformos iššūkius virtualios buveinės kontekste: pirma, šiuo metu         
siųsti laiškus per E. pristatymo sistemą galima tik tuomet, kai jų siuntėjas ir             
(arba) gavėjas yra valstybės institucija; antra, šiuo metu laiško įteikimo fakto           
fiksavimas priklauso nuo to ar vartotojas prisijungė prie E. pristatymo sistemos           
po laiško gavimo ar ne; 

iii. kitų fizinei buveinei svarbių funkcijų užtikrinimas - esant poreikiui aptarnauti          
klientus, vykdyti akcininkų susirinkimus ar suteikti galimybę susipažinti su         
įmonės dokumentais galima iš anksto nurodytuose fiziniuose adresuose (taip         
pat galima nurodyti internetinę svetainę , kurioje būtini dokumentai bus         1

pasiekiami be apribojimų). Kita galima alternatyva - nurodomas        
administratoriaus (įmonės, administruojančios archyvus ar aptarnaujančios      
klientus) fizinis adresas.  

1 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių                 
teisės aspektų (OL L 169, 2017 6 30, p. 46—127) 97 str. 4 d. dėl dokumentų prieinamumo akcininkų                  
susipažinimui. Virtualios buveinės atveju būtų galima pritaikyti šioje nuostatoje minimą išimtį, kuomet            
akcininkai su dokumentais gali būti supažindinami ne tik buveinėje, bet ir dokumentus patalpinant             
internetinėje svetainėje.  



Virtualios buveinės projekto įgyvendinimas  
 
Vykdant konsultacijas su teisės ekspertais buvo įžvelgta rizika dėl virtualios buveinės įteisinimo            
neatitikimo Europos Sąjungos teisės aktams . Dėl šios priežasties buvo pasirinkta numatyti dvi            2

galimas virtualios buveinės projekto įgyvendinimo alternatyvas. Alternatyva A - jei virtualios           
buveinės koncepcija atitinka šiuo metu galiojančius Europos Sąjungos teisės aktus, o Alternatyva            
B - laikinas sprendimas, jei virtualios buveinės koncepcija neatitinka šiuo metu galiojančių Europos             
Sąjungos teisės aktų.  
 

Alternatyva A Alternatyva B 

Virtualios buveinės įteisinimas, papildant    
Civilinio kodekso 2.49 str. 1, 2, 3 dalis bei         
numatant pasikeitimų įsigaliojimo terminą.  

Virtualios buveinės įkūrimas, laikinai leidžiant     
virtualias buveines registruoti vienu sutartu     
fiziniu adresu.  

 
 
Alternatyva A: Virtualios buveinės įteisinimas papildant Civilinio kodekso 2.49 str. 1,         
2, 3 dalis bei numatant pasikeitimų įsigaliojimo terminą 
 
Virtualios buveinės projekto įgyvendinimas prasidėtų nuo virtualios buveinės, alternatyvos fizinei          
buveinei, įteisinimo papildant Civilinio kodekso 2.49 str. 1, 2, 3 dalis. Pateikus įstatymo pataisas,              
numatomas terminas iki kurio įsigaliojimo atliekama kitų teisės aktų peržiūra bei parengiami            
techniniai sprendimai dėl komunikacijos su virtualia buveine.  
 
Virtualios buveinės teisinis įgalinimas:  

I. Ūkio ministerija: 
i.  teikia Civilinio kodekso 2.49 straipsnio 1, 2, 3 dalių įstatymo pataisas; 
ii.  numato pasikeitimų įsigaliojimo terminą.  

 
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: 
 
2.49 straipsnis. Juridinio asmens buveinė  
1. Juridinio asmens buveine laikoma ta vieta, kurioje yra nuolatinis jo valdymo organas. Juridinio              
asmens buveinė apibūdinama nurodant patalpų, kuriose yra buveinė, adresą.  
keičiama į:  
Juridinio asmens buveine laikoma tas adresas, kuriuo užtikrinama komunikacija su juridinio           
asmens valdymo organu. Juridinio asmens buveinė turi dvi formas: fizinę bei virtualią. Fizinė             
buveinė apibūdinama nurodant patalpų, kuriose yra buveinė, adresą, virtuali - apibūdinama           
nurodant elektroninės paskyros adresą.  
 
2. Jeigu juridinio asmens buveinė, nurodyta juridinių asmenų registre, steigimo dokumentuose ar            
sandoryje, ir jo nuolatinio valdymo organo buvimo vieta nesutampa, tai tretieji asmenys nuolatinio             

2 Konsultacijose su teisės ekspertais kilo diskusija ar virtualios buveinės koncepcija neprieštaurautų 2017 m.              
birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvai (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės               
aspektų, 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvai (ES) 2015/849 dėl finansų               
sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos             
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos             
direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyvai 2006/70/EB bei kt.  



valdymo organo buvimo vietą turi teisę laikyti juridinio asmens buveine. 
keičiama į: 
Jeigu juridinio asmens fizinė buveinė, nurodyta juridinių asmenų registre, steigimo dokumentuose           
ar sandoryje, ir jo nuolatinio valdymo organo buvimo vieta nesutampa, tai tretieji asmenys             
nuolatinio valdymo organo buvimo vietą turi teisę laikyti juridinio asmens buveine. 
 
3. Visas susirašinėjimas su juridiniu asmeniu yra laikomas tinkamu, kai jis vyksta juridinio asmens              
buveinės adresu, taip pat atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį, jeigu juridinis asmuo aiškiai nenurodė               
kitaip. 
keičiama į:  
Visas susirašinėjimas su juridiniu asmeniu yra laikomas tinkamu, kai jis vyksta juridinio asmens             
buveinės adresu (fiziniu arba virtualiu), taip pat atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį, jeigu juridinis               
asmuo aiškiai nenurodė kitaip. 
 

II. Susisiekimo ministerija: 
i. užtikrina laiško įteikimo prezumpciją (įtvirtinama, jog laiškas siųstas virtualios         

buveinės adresu yra laikomas įteiktu, tą pačią dieną, kai juridinio asmens atstovas            
prisijungė prie savo paskyros, arba po 7 kalendorinių dienų termino, net jei ir             3

juridinis asmuo nebuvo prisijungęs prie savo paskyros).  
 
Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant         
pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis taisyklės: 
 
47.2.1. Elektroninė siunta yra laikoma gauta nuo to momento, kai gavėjas, kuriam elektroninė             
siunta adresuota, gali šią elektroninę siuntą pasiekti, tai yra nuo to momento, kai gavėjas, kuriam               
elektroninė siunta adresuota, pirmą kartą po elektroninės siuntos pristatymo prisijungia prie savo            
elektroninio pristatymo dėžutės. Elektroninės siuntos gavimo laikas patvirtinamas informacinės         
sistemos suformuotais elektroniniais duomenimis, logiškai susietais su elektronine siunta, kurie          
įrašomi į elektroninį voką. Elektroninės siuntos gavimo metu užfiksuoti elektroninės siuntos           
būsenos duomenys patvirtina, kad elektroninė siunta buvo gauta nurodytu laiku. 
papildoma: 
47.2.2. Kai gavėjas yra juridinis asmuo, turintis virtualią buveinę, elektroninė siunta yra laikoma             
gauta nuo to momento, kai gavėjas, kuriam elektroninė siunta adresuota, pirmą kartą po             
elektroninės siuntos pristatymo prisijungia prie savo elektroninio pristatymo dėžutės arba praėjus           
septynioms kalendorinėms dienoms nuo siuntos pristatymo į gavėjo elektroninio pristatymo dėžutę. 
 
Iki teisės aktų įsigaliojimo: 

i. Ūkio ministerija rengia kitų teisės aktų, susijusių su fizine buveine, pakeitimus           
(Priedas nr. 1); 

ii. Ūkio ministerija kartu su Susisiekimo ministerija įvairiais informavimo kanalais teikia          
visuomenei bei suinteresuotoms institucijoms informaciją apie virtualią buveinę        
siekdamos užtikrinti virtualios buveinės viešinimą; 

iii. Susisiekimo ministerija kartu su Registrų centru teikia Juridinių asmenų registro          
nuostatų papildymus.    

  
 

3 Šis terminas rekomenduojamas E. pristatymo sistemos naudojimo organizavimo alternatyvų analizės           
dokumente (šaltinis konfidencialus). 



Juridinių asmenų registro nuostatai: 
  
18.4. juridinio asmens buveinė (adresas), nekilnojamojo daikto, kuriame registruota buveinė,          
unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre; 
keičiama į:  
18.4. juridinio asmens buveinė: 
18.4.1. fizinė juridinio asmens buveinė (adresas), nekilnojamojo daikto, kuriame registruota          
buveinė, unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre; 
18.4.2. virtuali juridinio asmens buveinė, nurodoma juridinio asmens pasirinkta savivaldybė (pagal           
juridinio asmens veiklos vietą), komunikacijos priemonė (saugi elektroninė platforma).  

 
23.21. elektroninio pašto adresas korespondencijai ir kontaktinis mobiliojo telefono numeris;  
keičiama į: 
23.21. elektroninio pašto adresas korespondencijai ir kontaktinis mobiliojo telefono numeris;          
juridinis asmuo su virtualia buveine, kuris teikia paslaugas ar esant kitam poreikiui - nurodo fizinį               
adresą dėl klientų aptarnavimo;  
 
Teisinių pakeitimų apibendrinimas  
 

Rezultatas: Įteisinama juridinio asmens virtuali buveinė įgyja tokį patį teisinį 
statusą, kaip ir fizinė juridinio asmens buveinė.  

Teisinės bazės 
pokyčiai:  

Esamų teisės aktų pakeitimai: - LR civilinio kodekso 2.49 str. 
1, 2, 3 d. pakeitimai.  
- Elektroninio pristatymo 
paslaugų teikimo Nacionalinės 
elektroninių siuntų pristatymo, 
naudojant pašto tinklą, 
informacinės sistemos 
priemonėmis taisyklių 
pakeitimai.  
- Pakeitimai Juridinių asmenų 
registro nuostatuose.  

Naujų teisės aktų priėmimas: -  

Pagrindinės 
dalyvaujančios 
institucijos: 

Ūkio ministerija, Susisiekimo ministerija.  

 
Virtualios buveinės techninis įgalinimas: 
 
Iki teisės aktų įsigaliojimo: 
Susisiekimo ministerija ieško sprendimų dėl komunikacijos tarp juridinių ir fizinių bei juridinių ir             
juridinių asmenų: 

 
1. Susisiekimo ministerija kartu su „Lietuvos paštu” plečia E. pristatymo         

funkcionalumą - sukurdami galimybę juridiniam asmeniui komunikuoti su        
kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis elektroniniu būdu (Priedas nr. 2);  

arba 



2. tretiesiems asmenims (nustačius saugumo reikalavimus) leidžiama kurti       
sąsajas su E. pristatymo platforma. Šios platformos įgalintų juridinio asmens          
komunikaciją su kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis, taip pat rodytų ir           
leistų siųsti visus E. pristatymo pranešimus .  4

 
Alternatyva B: Virtuali buveinė įkuriama suteikiant vieną adresą 
 
Vykdant konsultacijas su teisės ekspertais buvo įžvelgta rizika dėl virtualios buveinės įteisinimo            
neatitikimo Europos Sąjungos teisės aktams. Esant teisiniams trikdžiams Europos Sąjungos teisės           
aktuose - galimas laikinas sprendimas, kuomet virtualios buveinės registruojamos vienu fiziniu           
adresu, registruose viešinant, jog ten įsteigtas juridinis asmuo turi virtualią buveinę, o komunikaciją             
vykdo el. būdu (per E. pristatymo ar alternatyvią sistemą).  
 
Laikinas vienas adresas, kuriuo registruojamos virtualios buveinės:  

- užtikrins virtualios buveinės registracijos atitikimą šiuo metu galiojantiems Europos         
Sąjungos teisės aktams; 

- leis praktiškai išbandyti komunikacijos perkėlimą į virtualią erdvę bei įvertinti iš to kylančias             
naudas bei rizikas; 

- leis juridinio asmens steigėjui(-ams) savo iniciatyva pasirinkti papildomas paslaugas (klientų          
aptarnavimas, dokumentų archyvavimas ar kita). Šios paslaugos leistų užtikrinti trečiųjų          
asmenų interesus.  

 
Šioje alternatyvoje aprašomos įteisinimo rekomendacijos, remiantis ekspertų išreikšta nuomone,         
jog laikinas adresas galėtų būti VĮ „Registrų Centras” buveinės ar filialo adresas, VšĮ „Versli              
Lietuva” buveinės adresas ar kitas sutartas adresas.  
 
Virtualios buveinės teisinis įgalinimas :  5

 
I. Susisiekimo ministerija tvirtina Registrų centro teikiamus VĮ „Registrų centras” įstatų 9.4.           

dalies papildymus: 
9.4.16. leidžia registruoti juridinius asmenis su virtualia buveine nustatytu VĮ „Registrų centras”            
buveinės/ filialo  adresu;  6

 
II. Registrų centras parengia sutartį įmonės registracijos adreso suteikimui, įsteigiant įmonę su           

virtualia buveine. Juridinis asmuo su virtualia buveine įsipareigoja komunikaciją vykdyti ne           
fiziniu registracijos adresu, bet per E. pristatymo platformą. Taip pat sutartyje nurodoma,            
pirma, jog fizinio adreso suteikimas yra neatlygintinas, antra, jog pasikeitus VĮ „Registrų            
centras” buveinės adresui, VĮ „Registrų centras” įsipareigoja Juridinių asmenų registre          
atitinkamai pakeisti juridinių asmenų, turinčių virtualias buveines, registracijos adresus. 

 
III. Susisiekimo ministerija užtikrina laiško įteikimo prezumpciją (įtvirtinama, jog laiškas siųstas          

virtualios buveinės adresu yra laikomas įteiktu, tą pačią dieną, kai juridinio asmens atstovas             

4 Toks techninis sprendimas pasirinktas atsižvelgiant į Danijos naujos kartos skaitmeninio pašto sprendimus             
http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2017/10/U%C5%BEsienio-gerosios-praktikos-analiz%C4%97-virtuali-buvei
n%C4%971.pdf. 
5 Toliau nurodomas pavyzdys, jei būtų pasirinkta virtualias buveines registruoti VĮ „Registrų Centro” adresu. 
6 Prieš teikiant teisinius pakeitimus, būtina nutarti kokiu tiksliu adresu (VĮ „Registrų Centro” buveinės ar filialo,                
VšĮ „Versli Lietuva” buveinės, ar kitu sutartu adresu) bus registruojami juridiniai asmenys su virtualia buveine.  



prisijungė prie savo paskyros, arba po 7 kalendorinių dienų termino, net jei ir juridinis              7

asmuo nebuvo prisijungęs prie savo paskyros) .  8

 
IV. Ūkio ministerija: 

i. Ūkio ministerija kartu su Susisiekimo ministerija įvairiais informavimo kanalais teikia          
visuomenei bei suinteresuotoms institucijoms informaciją apie virtualią buveinę        
siekiant užtikrinti virtualios buveinės viešinimą; 

ii. Ūkio ministerija inicijuoja diskusiją dėl virtualios buveinės poreikio bei siekia          
virtualios buveinės įteisinimo Europos Sąjungos lygiu. 

 
Teisinių pakeitimų apibendrinimas:  
 

Rezultatas: Suteikiama galimybė turėti virtualią buveinę, juridinius asmenis 
registruojant vienu sutartu adresu.  

Teisinės bazės pokyčiai:  Esamų teisės aktų pakeitimai: - Registrų centro įstatų 
keitimas; 
- Elektroninio pristatymo 
paslaugų teikimo Nacionalinės 
elektroninių siuntų pristatymo, 
naudojant pašto tinklą, 
informacinės sistemos 
priemonėmis taisyklių 
pakeitimas. 

Naujų teisės aktų priėmimas: -  

Pagrindinės dalyvaujančios 
institucijos: 

Susisiekimo ministerija kartu su VĮ „Registrų centras”.  

 
 
Virtualios buveinės techninis įgalinimas: 

I. Susisiekimo ministerija: 
Susisiekimo ministerija įgalina komunikaciją tarp juridinių ir fizinių, juridinių ir juridinių           
asmenų: 

1. Susisiekimo ministerija kartu su „Lietuvos paštu” plečia E. pristatymo         
funkcionalumą - sukurdami galimybę juridiniam asmeniui komunikuoti su        
kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis elektroniniu būdu (Priedas nr. 2);  

arba 
2. tretiesiems asmenims (nustačius saugumo reikalavimus) leidžiama kurti       

sąsajas su E. pristatymo platforma. Šios platformos įgalintų juridinio asmens          
komunikaciją su kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis, taip pat rodytų ir           
leistų siųsti visus E. pristatymo pranešimus.  

 
 

7 Šis terminas rekomenduojamas E. pristatymo sistemos naudojimo organizavimo alternatyvų analizės           
dokumente (šaltinis konfidencialus). 
8 Laiškų gavimo prezumpcijos užtikrinimą žiūrėti Alternatyvos A dalyje, Elektroninio pristatymo paslaugų            
teikimo Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos          
priemonėmis taisyklių pakeitimo pasiūlymą.  



Veiksmų planas (Ūkio ministerija) 
Alternatyva A 
 

Virtualios buveinės įteisinimas, papildant LR civilinį kodeksą bei numatant pasikeitimų          
įsigaliojimo terminą. 

Veiksmas 

Virtualios buveinės įteisinimas papildant Civilinio kodekso 2.49 str. 1, 2, 3 dalis bei             
numatant pasikeitimų įsigaliojimo terminą. 

Iki teisės aktų įsigaliojimo Ūkio ministerija rengia kitų teisės aktų, susijusių su fizine 
buveine, pakeitimus. 

Ūkio ministerija kartu su Susisiekimo ministerija teikia visuomenei bei suinteresuotoms          
institucijoms informaciją apie virtualią buveinę siekdamos užtikrinti virtualios buveinės         
viešinimą. 

 
 
 
Veiksmų planas (Ūkio ministerija) 
Alternatyva B 
 

Virtualios buveinės įkūrimas, laikinai leidžiant virtualias buveines registruoti vienu sutartu          
fiziniu adresu.  

Veiksmas 

Ūkio ministerija kartu su Susisiekimo ministerija teikia visuomenei bei suinteresuotoms          
institucijoms informaciją apie virtualią buveinę siekiant užtikrinti virtualios buveinės         
viešinimą.  

Ūkio ministerija inicijuoja diskusiją dėl virtualios buveinės poreikio bei siekia virtualios           
buveinės įteisinimo Europos Sąjungos lygiu. 

Priklausomai nuo sutarto vieno adreso Ūkio ministerija bendradarbiaujant su Susisiekimo          
ministerija derina reikalingus veiksmus su VšĮ „Versli Lietuva” arba VĮ „Registrų centru”.  

 
 
  



Veiksmų planas (Susisiekimo ministerija) 
Alternatyva A 
 

Virtualios buveinės įteisinimas, papildant LR civilinį kodeksą bei numatant pasikeitimų          
įsigaliojimo terminą. 

Veiksmas 

Užtikrina laiško įteikimo prezumpciją (įtvirtinama, jog laiškas siųstas virtualios buveinės          
adresu yra laikomas įteiktu, tą pačią dieną, kai juridinio asmens atstovas prisijungė prie             
savo paskyros, arba po 7 kalendorinių dienų termino, net jei ir juridinis asmuo nebuvo              9

prisijungęs prie savo paskyros).  

Susisiekimo ministerija ieško sprendimų dėl komunikacijos tarp juridinių ir fizinių, juridinių           
ir juridinių asmenų.  

 
 
 
Veiksmų planas (Susisiekimo ministerija) 
Alternatyva B 
 

Virtualios buveinės įkūrimas, laikinai leidžiant virtualias buveines registruoti vienu sutartu          
fiziniu adresu.  

Veiksmas 

Užtikrina laiško įteikimo prezumpciją (įtvirtinama, jog laiškas siųstas virtualios buveinės          
adresu yra laikomas įteiktu, tą pačią dieną, kai juridinio asmens atstovas prisijungė prie             
savo paskyros, arba po 7 kalendorinių dienų termino, net jei ir juridinis asmuo nebuvo              10

prisijungęs prie savo paskyros).  

Susisiekimo ministerija ieško sprendimų dėl komunikacijos tarp juridinių ir fizinių, juridinių           
ir juridinių asmenų. 

Priklausomai nuo sutarto vieno adreso Susisiekimo ministerija bendradarbiaujant su Ūkio          
ministerija derina reikalingus veiksmus su VšĮ „Versli Lietuva” arba VĮ „Registrų centru”.  

 

9 Šis terminas rekomenduojamas E. pristatymo sistemos naudojimo organizavimo alternatyvų analizės           
dokumente (šaltinis konfidencialus). 
10 Ibid.  



 

 

 
 
Priedas nr. 1  
 
Vadovaujantis „Virtualios buveinės įkūrimo įgyvendinimo alternatyvų plano” Alternatyva A ir          
iki numatyto termino dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.49 straipsnio 1, 2, 3 dalių              
pakeitimų įsigaliojimo, būtina peržiūrėti ir kitus, su fizine juridinio asmens buveine, susijusius            
teisės aktus.  
 
Kiti teisės aktai, susiję su fizine juridinio asmens buveine: 

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas; 
2. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas; 
3. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas; 
4. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas; 
5. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas; 
6. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas; 
7. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas; 
8. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas; 
9. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas; 
10. Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymas; 
11. Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymas; 
12. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas; 
13. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas; 
14. Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymas; 
15. Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas; 
16. Lietuvos Respublikos Europos kooperatinių bendrovių įstatymas; 
17. Lietuvos Respublikos Europos ekonominių interesų grupių įstatymas; 
18. Lietuvos Respublikos Europos bendrovių įstatymas; 
19. Lietuvos Respublikos vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės        

bendrovių jungimosi įstatymas; 
20. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymas; 
21. Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas; 
22. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas; 
23. Lietuvos Respublikos notariato įstatymas; 
24. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas; 
25. Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymas; 
26. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas; 
27. Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas; 
28. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas; 
29. Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės        

sistemos nuostatai.  
 
Atkreiptinas dėmesys, jog peržiūrint kitus teisės aktus, susijusius su fizine juridinio asmens            
buveine, taip pat yra būtina teisės aktų analizė priklausomai nuo juridinio asmens vykdomos             
veiklos (pvz.: gamyba, finansinių paslaugų teikimas, elektroninė prekyba, konsultacijų         
teikimas ir pan.). 

 



 
 

 
Taip pat svarbu peržiūrėti juridinių asmenų veiklą kontroliuojančių, prižiūrinčių, licencijas bei           
leidimus išduodančių institucijų (pvz.: Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė maisto ir          
veterinarijos tarnyba, Valstybinė kelių transporto inspekcija, Valstybinė vartotojų teisių         
apsaugos tarnyba, Lietuvos Respublikos muitinė ir kitos) veiklą reglamentuojančius teisės          
aktus.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šis priedas yra rekomendacinio pobūdžio ir aukščiau nurodytas teisės aktų sąrašas nėra            
baigtinis.  

 

Projektų vadovė Projektų vadovė 
Adelė Jaškūnaitė Raminta Olbutaitė 
adele.jaskunaite@kurklt.lt raminta.olbutaite@kurklt.lt  



 

 

 
 
Priedas nr. 2 
 
Vadovaujantis „Virtualios buveinės įkūrimo įgyvendinimo alternatyvų plano” Alternatyvomis A         
ir B virtualios buveinės įkūrimui reikalinga saugi skaitmeninė platforma įgalinanti išskirtinai           
elektroninę komunikaciją. Viena iš analizuotų galimų, jau sukurtų elektroninės valdžios          
sistemų yra E. pristatymas. 
 
E. pristatymo sistemos valdytojas - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (kartu su           
partneriu AB „Lietuvos Paštu”). 
 
Finansavimas - Europos Sąjungos struktūrinio fondo lėšomis pagal Ekonomikos augimo          
veiksmų programos priemonę „Elektroninės valdžios paslaugos“. Bendra projekto ir plėtros          
vertė - 2,940 mln. eurų. 
 
Pagrindinis sistemos veikimo principas - el. pranešimus galima siųsti, jei gavėjas ir/arba            
siuntėjas yra valstybės institucija, t.y. el. pranešimai gali būti siunčiami: 
• tarp valstybės institucijų; 
• tarp juridinių asmenų ir valstybės institucijų; 
• tarp fizinių asmenų ir valstybės institucijų. 
 
Norint komunikaciją su įmonėmis įsteigtomis virtualioje buveinėje vykdyti per E. pristatymo           
platformą būtina sukurti galimybę juridiniam asmeniui komunikuoti su kitais juridiniais          
bei fiziniais asmenimis dėl įstatymų ir kiti teisės aktų numatančių atvejus, kai tam tikri              
dokumentai privalo būti įteikiami registruotu paštu/laišku. 
 
Remiantis konsultacijomis su ekspertais iš AB „Lietuvos Pašto”, šiuo metu techninių kliūčių            
dėl E. pristatymo funkcijų praplėtimo, įgalinant juridinių asmenų komunikaciją su kitais           
juridiniais bei fiziniais asmenimis, nėra. Šios galimybės sukūrimui būtų reikalinga numatyti           
lėšų dėl sistemos modifikacijų, jog sistema galėtų aptarnauti padidėjusius pranešimų kiekius.           
Atsižvelgiant į tai, jog ši sistema buvo kurta naudojantis Europos Sąjungos struktūrinio fondo             
lėšomis, taip pat reikalinga tolimesnė analizė ar ši funkcijų plėtra nevaržytų konkurencijos            
laisvės ir nebūtų vertinama kaip valstybės pagalba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projektų vadovė Projektų vadovė 
Adelė Jaškūnaitė Raminta Olbutaitė 
adele.jaskunaite@kurklt.lt raminta.olbutaite@kurklt.lt  
 


