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Metodinė informacija I
Projekto tikslas: įvertinti i.APS ir i.SAF sukuriamą naudą ir kaštus naudotojams, naudotojų pasitenkinimą šiomis paslaugomis, 

identifikuoti naudotojų poreikius bei parengti rekomendacijas dėl sistemų tobulinimo ir naujų paslaugų sukūrimo.

Projekto rezultatas: i.APS ir i.SAF naudojamumo, patogumo, naudotojų poreikių ir elgsenos tyrimo ataskaita bei rekomendacijos 

dėl sistemų tobulinimo ir naujų paslaugų sukūrimo.

Projekto trukmė: 2019 m. lapkričio 1 d. – 2020 m. kovo 6 d.

Projektas inicijuotas atsižvelgiant į 2019 m. pateiktas Valstybės kontrolės rekomendacijas dėl i.MAS tobulinimo.

VK rekomendacija: „atlikti detalesnę mokesčių mokėtojų poreikių ir lūkesčių analizę, įvertinant problemas, su kuriomis 

susiduriama administruojant mokesčius, ir pagal gautus rezultatus suplanuoti priemones, kurios keltų el. paslaugų pažangumo 

lygį, mažintų administracinę naštą ir skatintų naudotis i.MAS el. paslaugomis“

VK numatyta priemonė: „atlikti, pasitelkiant išorinį nepriklausomą vykdytoją, mokesčių mokėtojų (tikslinių grupių) paslaugų 

naudojamumo ir patogumo bei poreikių apklausą, dėl i.MAS paslaugų tobulinimo, naujų sukūrimo“ (Priemonė nr. 1).

Projekto koordinatoriai yra Premjero patarėjas (kandidatas į EIMIN ministrus) Lukas Savickas bei VMI Mokestinių prievolių 

departamento vyr. patarėja Inga Gedminienė.

Projekto vadovė – Kurk Lietuvai dalyvė Eglė Čeponytė.

Projektą padeda įgyvendinti VMI darbuotojai: Milda Stasiūnienė, Inga Varnelytė, Danutė Laurinavičienė, Viktoras Motiekaitis, 

Vilija Karalienė, Agnija Lipniagovaitė.



Metodinė informacija II
Įgyvendinti tyrimo metodai:

• i.APS naudotojų statistikos analizė;

• i.SAF naudotojų statistikos analizė;

• i.APS tinkamumo testavimas;

• Estijos „Entreprenerio“ bankinės sąskaitos atvejo studija;

• Privataus virtualios apskaitos sprendimo „Cflow“ atvejo studija;

• Viešosios konsultacijos su privačių bankų ir dalinimosi ekonomikos platformų atstovais;

• i.SAF naudotojų elektroninė apklausa;

• i.SAF naudotojų interviu programa;

• i.APS naudotojų elektroninė apklausa;

• Savarankiškai dirbančių asmenų elektroninė apklausa;

• VMI darbuotojų elektroninė apklausa dėl i.APS;

• Projekto rezultatų pristatymo renginys.



i.APS naudotojų statistika



2020 vasario 10 d. 

duomenimis i.APS turi

14 441
registruotų naudotojų

1. i.APS naudotojų skaičius ir sudėtis

6 162

“realių“ naudotojų 

(deklaravo apyvartą bent 

vieną kartą).

~500-1000 naudotojų, kurie 

prisijungia kiekvieną mėnesį.

38%

27%

16%

11%
8%

Naudotojų pasiskirstymas 
pagal apskritis (2019 m. 

lapkričio mėn. duomenimis)

Klaipėdos Kauno

Vilniaus Panevėžio

Šiaulių



Įgyvendintų elektroninių apklausų 
rezultatų santrauka 

(i.APS funkcionalumas)



Metodinė informacija

I. Individualią veiklą vykdančių asmenų apklausa.

Apklausoje dalyvavo 358 unikalių respondentų, iš kurių 339 – individualią veiklą vykdantys fiziniai asmenys ir 19 buhalteriai.

Apklausos tikslinės grupės: individualią veiklą pagal pažymą ar verslo liudijimą vykdantiems asmenims bei individualios veiklos apskaitą 

tvarkantiems buhalteriams/apskaitininkams.

Apklausos priemonės / platforma: E.pilietis.

Apklausos vykdymo periodas: 2020 m. vasario 6 d. – 2020 m. vasario 24 d.

II. i.APS naudotojų apklausa.

Apklausoje dalyvavo 161 unikalus respondentas, iš kurių 155 – individualią veiklą vykdantys fiziniai asmenys ir 6 buhalteriai. Apklausos tikslinės 

grupės: i.APS nuolatiniai ir nenuolatiniai naudotojai (mokesčių mokėtojai, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą; mokesčių mokėtojai, 

vykdantys individualią veiklą pagal verslo liudijimą; buhalteriai, tvarkantys individualios veiklos apskaitą).

Apklausos priemonės / platforma: E.pilietis.

Apklausos vykdymo periodas: 2020 m. vasario 6 d. – 2020 m. vasario 24 d.

III. VMI darbuotojų, konsultuojančių i.APS klausimais, apklausa
Apklausa iš viso buvo išsiųsta 221 VMI darbuotojams, iš kurių apklausos anketą užpildė – 121 respondentas. Pasiektas 54,8% atsakymų lygis. 

Atsižvelgiant į respondentų kiekį, pasiektas aukštas apklausos rezultatų patikimumas (95% patikimumas su 6,01% paklaida arba 99% patikimumas 

su 7,91% paklaida).

Apklausos priemonės / platforma: E.pilietis.

Apklausos vykdymo periodas: 2020 m. vasario 20 d. – 2020 m. vasario 25 d.



Bendri rezultatai

Sistemos vertinimas

3.48
124 respondentų, kurie išbandė i.APS, 

įvertinimas nuo 1 iki 5, 

kur 1 – esu labai nepatenkintas sistema, 5 

– esu labai patenkintas.

Palyginimui, i.APS tinkamumo testavimo 

metu naudotojai skyrė 3,4 balus iš 5.



VMI darbuotojų apklausa: i.APS funkcionalumų įvertinimai

Nustatymų pakeitimas

3.2

Turto priskyrimas 

atskaitymams

2.9

Sąskaitos koregavimas

2.6

Prisijungimo suradimas

3.3

Prisijungimas

3.4

Pirminiai nustatymai

3.3

SF išrašymas

3.1

Išlaidų įvedimas

3.4



UX testavimas su naudotojais: i.APS funkcionalumų įvertinimai

Nustatymų pakeitimas

2.3

Turto priskyrimas 

atskaitymams

2.8

Sąskaitos koregavimas

1.2

Prisijungimo suradimas

3.6

Prisijungimas

4.6

Pirminiai nustatymai

3.3

Sąskaitos išrašymas

3.2

Išlaidų įvedimas

3.6



Pagrindiniai apklausų rezultatai



Dauguma respondentų nurodė apskaitą

vedantys Excel rinkmenoje. Tačiau taip

pat vis labiau populiarėja elektroniniai IV

apskaitos sprendimai internete.

1.1. Savarankiškai dirbantys asmenys: apskaitos vedimo ir atsiskaitymų įpročiai

74% respondentų beveik visas savo

pajamas iš IV gauna elektroninių

mokėjimų būdu.

Pardavimo sandoriams 

apskaityti dažniausiai 

išrašomas dokumentas –

Sąskaita faktūra.

Net 35% respondentų 

nurodė nevedantys pajamų 

ir išlaidų apskaitos žurnalo 

arba nežinantys, kas tai 

yra.



Dauguma (56%) savo gebėjimus vesti

apskaitą vertino kaip vidutinius ir

žemesnius.

1.2. Savarankiškai dirbantys asmenys: gebėjimai, administracinė našta, 
pagrindinės problemos

Respondentas per mėnesį

vidutiniškai skyrė 1h 36 min arba

18h 12 min per metus.

Pagrindinės respondentų

įvardintos problemos:

• nepatogus/sudėtingas

deklaracijų pateikimo

procesas (56%);

• sunku apskaičiuoti

mokėtinus mokesčius

(55%);

• trūksta apskaitos

vedimo žinių (43%);

• atima daug laiko (30%).



Apie i.APS buvo girdėję

67%
respondentų.

Dažniausiai apie i.APS

respondentai sužinodavo iš:

• VMI internetinio puslapio;

• Žiniasklaidos.

1.3. Savarankiškai dirbantys asmenys: i.APS

i.APS buvo išbandę

21%
respondentų.

Tik 7,6% likusių respondentų

buvo apsisprendę išmėginti

i.APS ateityje.

Didelė dalis savarankiškai

dirbančių asmenų nesinaudoja

i.APS, nes darbo vietoje neturi

kompiuterio.



1.4. Automatinis mokesčių surinkimas iš IV bankinės sąskaitos



2.1. i.APS naudotojai: pagrindinės įžvalgos

Respondentų teigimu,

pagrindinė i.APS teikiama

nauda yra:

a) padeda teisingai vesti savo

apskaitą;

b) MM gali nebekaupti

popierinių apskaitos

dokumentų;

c) padeda taupyti laiką.

Dažniausiai i.APS naudotojų 

užduodamas klausimas – „kaip 

suvesti pajamas į i.APS/išrašyti 

sąskaitą?”

Dažniausias i.APS naudotojų 

nusiskundimas – „neveikia VMI 

sistemos“.



2.2. i.APS naudotojai labiausiai pageidavo šių papildomų i.APS 
funkcionalumų:

6

Aiškesnio ir 

paprastesnio SF 

išrašymo 

funkcionalumo

7

IVD suminių dienos 

pajamų įvedimo 

galimybės

4

Išankstinės sąskaitos

1

SF koregavimo 

funkcionalumo

2

Mobiliosios 

programėlės, skirtos 

išrašyti ir el. paštu 

išsiųsti SF ir kvitus, 

suvesti sumines

pajamas

5

„Live chat“ (gyvų konsultacijų 

laukelio) ARBA “HELP” 

mygtuko prie kiekvieno lauko 

ARBA aiškesnės ir 

paprastesnės i.APS 

naudojimosi instrukcijos (su 

paieška pagal 

temas/problemas)

3

i.APS integracijos su 

bankinėmis 

sistemomis/bankine 

sąskaita.



2.3. i.APS naudotojai: gebėjimai

56%
i.APS naudotojų savo 

gebėjimus vesti individualios 

veiklos apskaitą vertino kaip 

vidutinius arba žemus. 



Kaip dažnai prisijungiate?

Dauguma naudotojų prie i.APS sistemos

prisijungia kelis kartus per mėnesį arba

rečiau.

2.3. i.APS naudotojai: naudojamumas

24%
Respondentų, pirmą kartą 

išbandę sistemą, daugiau 

nebesijungė.

Priežastys, kodėl nebesijungė:

“Nesuprantu, kaip naudotis/sudėtingi 

terminai/neintuityvi”

„Atima daug laiko“

„Suvedžiau savo paskutinių 12 mėn. 

pajamas, bet niekur nėra mano suvestų 

duomenų“

“Rašiau VMI apie problemas, bet nieko 

neišsprendė“

„Sudėtingas identifikavimo 

procesas/sunku prisijungti“

„Darbo vietoje neturiu kompiuterio“

„Dviguba apskaita – SF automatiškai 

išrašo kita programa/turiu išrašyti su 

kita programa (pvz.: UBER, Ebay)“



3.1. VMI darbuotojai: i.APS konsultacijos

Teritorinis padalinys

Vidutiniškai per mėnesį 

vieno VMI darbuotojo 

konsultuojamų i.APS 

naudotojų skaičius

Vilniaus AVMI 22,5

Kauno AVMI 18,0

Klaipėdos AVMI 19,8

Šiaulių AVMI 20,8

Panevėžio AVMI 13,3

CMA (MIC) 14,0

Bendras vidurkis 17,9

Absoliuti dauguma konsultacijų vyksta klientui fiziškai 
atvykus į AVMI. Konsultacijos nuotolinėmis priemonėmis –
nepopuliaru.



3.2. VMI darbuotojai: mokymosi priemonės

Naudingiausios mokymosi priemonės:

1) individualus mokymasis bandymų ir klaidų 

metodu;

2) mokymasis iš kolegų; 

3) VMI internetiniame psl. pateikiama 

informacija. 

Nemaža dalis VMI darbuotojų išsakė 

pageidavimą, jog jiems trūksta žinių apie tam 

tikrus i.APS funkcionalumus (ypač apie i.APS 

atnaujinimus) ir norėtų apie juos daugiau išmokti.

Siūloma sukurti daugiau individualiam 

mokymuisi tinkančios mokomosios medžiagos:

1) VMI internetiniame psl. pateikiami atsakymai į 

VMI darbuotojų DUK (sąrašas pateikiamas 

apklausos ataskaitoje);

2) VMI darbuotojams skirti trumpi youtube

video.



3.3. VMI darbuotojai: žinių perdavimas



Rekomendacijos I

Bendros rekomendacijos:

1. Sistemoje pateikiami paaiškinimai ir terminai turi būti paprastesni ir trumpesni, parašyti „žmoniška“* kalba.

2. Sistema turi būti pritaikyta specifiniams naudotojų poreikiams (tarkime, asmuo, nevykdantis prekybos, neturėtų matyti informacijos, susijusios su prekybos 
veikla).

3. Apsvarstyti galimybę sukurti mobiliąją aplikaciją, skirtą SF, kvitų išrašymui bei suminių pajamų įvedimui.

4. Apsvarstyti galimybę dėl i.APS integracijos su bankinėmis sistemomis/bankine sąskaita (siekiant automatiškai apskaityti gautus mokėjimus).

Rekomendacijos dėl i.APS:

4. Reikalinga tobulinti pradžios vedlio žingsnių duomenų patvirtinimą ir pateikimą i.APS naudotojams bei pradinių apskaitos duomenų likučių įvedimą į i.APS 
programą. Be to įvesti pradinių duomenų likučiai turėtų atsispindėti pradiniame sistemos lange – Pelno ir išlaidų grafike.

5. Sukurti „išankstinės sąskaitos faktūros“ išrašymo funkcionalumą. Šis funkcionalumas nėra įdiegtas, kadangi „išankstinė sąskaita“ šiuo metu nėra reglamentuota 
teisiškai, tačiau praktikoje išankstines sąskaitas naudoja absoliuti dauguma gyventojų.

6. Turi vykti automatinis duomenų perkėlimas iš pavežėjų sistemų (pvz.: Uber, Bolt, ir kt.), kurios privalomai teikia šiuos duomenis VMI.

Rekomendacijos dėl i.SAF:

7. Įdiegti naujus funkcionalumus:

• Sukurti sąskaitos redagavimo funkcionalumą.

• Sukurti sąskaitų faktūrų duomenų importo iš Ms Excel (.xls arba .xlsx) rinkmenų funkcionalumą.

8. Per i.SAF sistemą išrašomų sąskaitų faktūrų funkcionalumas turi būti iš esmės patobulintas (tobulintini aspektai detaliau apžvelgiami skyriuje „Detalūs 
užduočių rezultatai“).

9. Sąskaitų faktūrų dizainas turėtų būti peržiūrėtas profesionalaus dizainerio. SF ir kvitus turėtų būti paprasta išrašyti anglų ir rusų kalbomis.

10. Apsvarstyti galimybę el. sąskaitų faktūrų išrašymo funkcionalumą perkelti į i.APS posistemį (šį funkcionalumą turėtų administruoti i.APS komanda, kuri geriau 
išmano šio funkcionalumo naudotojų poreikius).



Rekomendacijos II

Rekomendacijos dėl i.APS viešinimo:

1. i.APS žinomumas santykinai didelis. Viešinimo kampanija – veiksminga. Tęsti taikytas priemones. 

Rekomendacijos dėl VMI darbuotojų ir i.APS naudotojų mokymų:

2. VMI internetinėje svetainėje pateikti atsakymus į VMI darbuotojų DUK (sąrašas pateikiamas apklausos ataskaitoje);

3. Parengti VMI darbuotojams skirtus trumpus mokomuosius youtube video;

4. Surengti papildomus praktinius i.APS naudojimosi mokymus MIC darbuotojams;

5. VMI internetinėje svetainėje pateikti atsakymus į naudotojų DUK;

6. Apsvarstyti galimybę i.APS posistemėje įdiegti „Live chat“ (gyvų konsultacijų laukelio) funkcionalumą (ARBA įdiegti 
“Pagalbos” mygtuką prie kiekvieno lauko ARBA peržiūrėti Vedlio funkcionalumą – jis turėtų būti patalpintas pastebimoje 
vietoje, būti aiškesnis ir paprastesnis, turėti paieškos funkcionalumą pagal temas/problemas.


