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1. Pradinis puslapis 

Vykdomosios bylos portalo (toliau – VBP) pradiniame puslapyje matomos nuorodos į 

pagrindinį sistemos funkcionalumą: 

- Pradžia (paspaudus sistema grįžta į pradinį puslapį); 

- Naujienos (rodomos paskelbtos naujienos); 

- Raginimai įvykdyti sprendimą (funkcionalumas detaliai aprašytas tolesniuose 

instrukcijos skyriuose); 

- Vykdomosios bylos / Mano vykdomosios bylos (funkcionalumas detaliai 

aprašytas tolesniuose instrukcijos skyriuose); 

- Dokumentai. Ruošiami dokumentai. Pateikti dokumentai. Gauti 

dokumentai. Vykdomieji dokumentai. Naujas dokumentas (funkcionalumas detaliai 

aprašytas tolesniuose instrukcijos skyriuose); 

- Apie sistemą. Teisės aktai. DUK. Apklausos. Apie. Nuorodos. Kontaktai. 

Vaizdo instrukcijos (bendra informacija apie sistemą); 

- Antstoliams. Antstolių informacinė sistema. Faktinių aplinkybių 

konstatavimas (skirta prisijungti antstoliams prie Antstolių informacinės sistemos); 

- Asmens duomenų apsauga (Informacija apie fizinio asmens duomenis, tvarkomus 

valstybės įmonėje Registrų centre); 

- Pateikti prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (funkcionalumas 

detaliai aprašytas tolesniuose instrukcijos skyriuose); 

- Pateikti laisvos formos dokumentą (funkcionalumas detaliai aprašytas 

tolesniuose instrukcijos skyriuose). 
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Nuorodos, kurios prieinamos tik prisijungus prie sistemos, yra pažymėtos spynele . 

Prisijungus prie sistemos spynelė neberodoma. 

Prisijungus prie sistemos pradiniame lange atsiranda papildomi meniu punktai 

viršutiniame dešiniajame programos lango kampe: 

- Pranešimai (funkcionalumas detaliai aprašytas tolesniuose instrukcijos skyriuose); 

- Prisijungusio vartotojo duomenys (rodomas prisijungusio vartotojo vardas ir 

pavardė. Spustelėjus pele vartotojo vardą, sistema atidaro vartotojo kontaktų redagavimo langą 

(funkcija detaliai aprašyta tolesniuose instrukcijos skyriuose) ir, jei asmuo yra prisijungęs kaip 

atstovas, įgaliotas asmuo, vadovas ar pagal sutartį, atstovaujamo asmens duomenys (vardas, 

pavardė / pavadinimas); 

- Atsijungti (paspaudus nutraukiama autorizuota darbo sesija ir grįžtama į pradinį 

puslapį). 
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2. Prisijungimas prie sistemos  

Paspaudus Prisijungti:  

 

 

atidaromas tinklalapis www.ipasas.lt. kuriame galimi šie prisijungimo būdai:  

- su sertifikatu;  

- su mobiliuoju elektroniniu parašu (kreiptis į savo mobiliojo ryšio teikėją); 

- per elektroninę bankininkystę. 
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Toliau reikia pasirinkti prisijungimo tipą paspaudus Prisijungti prie pageidaujamo 

prisijungimo tipo:  
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Asmuo gali prisijungti kaip: 

- fizinis asmuo (pats už save); 

- įgaliotinis (už kitą asmenį, jei yra suteiktas ir sistemoje įvestas įgaliojimas); 

- juridinio asmens vadovas arba kitų įstaigų vadovo pareigas atitinkantis asmuo; 

- juridinio asmens atstovas, kuriam prisijungimas yra suteikiamas pagal vadovo prašymą; 

  

 Juridinio asmens vadovas prie Elektroninės vykdomosios bylos portalo gali prisijungti 

pats arba pavesti tai padaryti atstovui (-ams). Juridinis asmuo, norėdamas pavesti Elektroninės 

vykdomosios bylos portalo funkcijomis naudotis atstovui ir (arba) pakeisti, panaikinti pavedimą, 

turi Registrų centrui pateikti pasirašytą nustatytos formos prašymą. 

Juridinio asmens vadovas suteiktą prieigą gali panaikinti, pateikęs pasirašytą nustatytos formos 

prašymą Registrų centrui. Prašymo forma pateikiama: https://www.antstoliai.lt/vbp/about  

Pasirašymo galimybės: 

1. Prisijungti ir pasirašyti dokumentus galima mobiliuoju elektroniniu parašu. 

2. Prisijungti ir pasirašyti dokumentus galima su sertifikatu. 

 

https://www.antstoliai.lt/vbp/about
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Pasibaigus Registrų centre įsigyto sertifikato galiojimo laikui, reikia atvykti į Registrų 

centro padalinį sertifikato galiojimui pratęsti. Pratęsus sertifikato galiojimo laiką, galima iš karto 

prisijungti ir pasirašyti. Informaciją, kur ir kaip įsigyti ar pasikeisti sertifikatą, rasite tinklalapyje 

www.elektroninis.lt. 
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3. Vykdomųjų bylų paieška 

Vykdomųjų bylų paieška (sąrašas) yra pasiekiama prisijungus ir pradiniame puslapyje 

paspaudus meniu nuorodą Vykdomosios bylos arba greitąją nuorodą Mano vykdomosios 

bylos:  

 

Paspaudus vieną ar kitą nuorodą, atsiveria vykdomųjų bylų sąrašas, kuriose asmuo, už 

kurį prisijungta sistemoje, yra išieškotojas arba / ir skolininkas. Taip pat matomos bylos, 

kurioms yra antstolio suteiktos susipažinimo teisės. 
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Sąrašą galima rikiuoti pagal mėlyna spalva pažymėtus stulpelius. 

Galima greita paieška pagal bylos numerį arba išplėstinė paieška: 
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4. Vykdomosios bylos kortelė  

Pasirinkus bylos įrašą bylos paieškoje (ar kituose bylos sąrašuose), atsiveria 

vykdomosios bylos kortelė: 
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Vykdomosios bylos duomenys išdėstyti bylos kortelės viršuje ir skirtukuose: Bendra 

informacija, Finansinė informacija, Vykdymo proceso veiksmai, Bylos dokumentai, 

Susijusios bylos. Skirtukai aprašyti tolesniuose skyriuose. 

4.1. Bendra informacija 

Skirtuke Bendra informacija atvaizduojami duomenys: 
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4.2. Finansinė informacija 

Perėję į finansinės informacijos skirtuką, galite peržiūrėti į apskaitą įtrauktas vykdymo 

išlaidas ir skolų sumas (pateikiama einamoji antstolio pateikta informacija): 
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Rodomų duomenų aibė priklausys nuo to, kas prisijungs prie bylos peržiūros. Skolininkui 

šiame lange pateikiama išieškojimo informacija (rodomi numatytos kontekste esančios bylos 

duomenys su galimybe pasirinkti viso išieškojimo duomenų rodymą), išieškotojui – tik 

pasirinktos bylos duomenys.  

Lango viršuje rodoma išieškojimo arba bylos informacijos santrauka. 
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Trečiosios šalys prie finansinės informacijos matys tik konkrečios bylos duomenis kaip ir 

išieškotojai (antstolio atlygiui taikomas toks pat sprendimas kaip ir išieškotojo atveju). 

Bendruoju atveju VBP rodomos tik tos sumos, kurios buvo įtrauktos į vykdymo išlaidų 

apskaičiavimo dokumentą. Į vykdymo išlaidų apskaičiavimą įtrauktos išlaidos bus matomos VBP 

tik po vykdymo išlaidų apskaičiavimo išsiuntimo. 

 

4.3. Vykdymo proceso veiksmai 

Skirtuke matoma informacija apie antstolio atliktus vykdymo proceso veiksmus.  

 

4.4. Bylos dokumentai 

Bylos dokumentų skirtuke atsiveria dokumento paieška tokiais pjūviais: 

- Ruošiami dokumentai; 

- Pateikti dokumentai; 

- Gauti dokumentai; 
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- Vykdomieji dokumentai. 

 

Pateikiami tik tos bylos dokumentai, kurioje vykdoma paieška. Dokumentų paieškos 

detaliau aprašytos 5.5 poskyryje. 

Bylos dokumentų skirtuke taip pat galima inicijuoti naujo laisvos formos dokumento 

sukūrimą paspaudus mygtuką Naujas laisvos formos dokumentas. 

4.5. Susijusios bylos 

Susijusių bylų skirtuke atvaizduojamos su byla susijusios bylos pagal pasirinktą pjūvį: 

 

Sąrašą galima rikiuoti pagal mėlyna spalva pažymėtus stulpelius. 
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5. Dokumentai 

5.1. Pateikti prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti 

Prašymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikimas inicijuojamas pradiniame 

puslapyje paspaudus Pateikti prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti: 

 

arba paspaudus meniu Dokumentai > Naujas Dokumentas > Pateikti prašymą priimti 

vykdomąjį dokumentą vykdyti: 

 

 

Inicijavus prašymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikimą, atsiveria dokumento 

paruošimo seka: 
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Kiekviename sekos žingsnyje galima išsaugoti dokumentą vėlesniam pildymui, 

paspaudus Tęsti pildymą vėliau. Pereiti į kitą žingsnį (išsaugant duomenis) galima paspaudus 

mygtuką Toliau. Grįžti į ankstesnį žingsnį galima paspaudus mygtuką Atgal: 

 

Taip pat galima naršyti tarp žingsnių paspaudus aktyvias (ne pilkas) žingsnių 

piktogramas, pvz., . 

Sekos duomenys skiriasi priklausomai nuo to, kokiu būdu prisijungta prie sistemos ir už 

ką norima pildyti prašymą.  

5.1.1. 1 žingsnis – Pradžia 

Pirmame sekos žingsnyje užpildomi privalomi laukai. Išieškotojas užpildomas 

automatiškai: 

- prisijungęs asmuo, jei prisijungta kaip fizinis asmuo; 
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- asmuo, už kurį prisijungta prie sistemos, jei prisijungia kaip įgaliotas asmuo / vadovas 

/ kitas vadovo pareigas atitinkantis asmuo / pagal prašymą. 

 

Pasirinkti punktą „Kitas asmuo“ galima tik tuomet, kai prisijungęs yra fizinis asmuo. 

! Skolininko savivaldybės laukas yra privalomas. 

5.1.2. 2 žingsnis – Išieškotojo informacija 

Jei pirmame žingsnyje nėra pasirinkta pildyti dokumentą už kitą asmenį, tuomet antrame 

žingsnyje nurodomi tik išieškotojo kontaktai. Banko sąskaitos, į kurią antstolis perves išieškotas 

lėšas, laukas yra neprivalomas. Adreso korespondencijai (jei išieškotojas nėra prisijungęs 

asmuo) / el. pašto adresą (jei išieškotojas yra prisijungęs asmuo) laukas yra privalomas: 
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Užpildžius lauką Pageidauju gauti procesinius dokumentus el. paštu, antstoliai su 

byla susijusiuose procesiniuose dokumentuose pagal nutylėjimą matys Jūsų pateiktą el. pašto 

adresą, kuriuo išsiųs parengtus procesinius dokumentus. 

Kontaktai pildomi užpildžius įvedimo lauką ir paspaudus nuorodą su ženklu . 

Duomenys, kuriuos galima redaguoti, redaguojami spaudžiant mygtuką Redaguoti. Įrašai 

šalinami iš dokumento (bet ne iš Mano duomenys skilties) spaudžiant mygtuką Šalinti. 

PVM mokėtojo kodas atvaizduojamas automatiškai pagal paskutinę sistemai žinomą 

informaciją. Naujausius duomenis iš VMI galima gauti paspaudus . 

Nurodant banko sąskaitą, automatiškai bus užpildytas išieškotojas, tačiau galima 

nurodyti ir kitą asmenį. 

Kai išieškotojas juridinis asmuo, taip pat galima nurodyti įmokos kodą. 

Jei pirmame žingsnyje buvo pasirinkta pildyti dokumentą už kitą asmenį, prieš pildant 

išieškotojo kontaktus, turi būti pasirinktas pats išieškotojas, atlikus fizinio ar juridinio asmens 

paiešką: 
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Taip pat, tokiu atveju, turi būti prisegtas įgaliojimas ir įvesti įgaliojimo duomenys: 

 

 

Atkreipiame dėmesį, kad po vykdomojo dokumento pateikimo sistemai paskirstyti, konkretus 

antstolis, kuriam bus paskirstytas vykdomasis dokumentas, priėmimo vykdyti klausimą gales 

išspręsti tik tada, jei buvo pažymėtas punktas, kad asmuo turi teisę teikti ir peržiūrėti 

dokumentus. 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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5.1.3. 3 žingsnis – Vykdomųjų dokumentų informacija 

Pildant vykdomojo dokumento informaciją, būtina nurodyti skolininką, atlikus fizinio arba 

juridinio asmens paiešką: 

 

 

Pasirinkus asmenį iš paieškos rezultatų, turi būti užpildyti kiti vykdomojo dokumento 

duomenys: 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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Galima nurodyti daugiau skolininkų paspaudus Pridėti dar vieną skolininką. 

Kiekvienam skolininkui būtina nurodyti bent vieną skolininko adresą (kiti kontaktai nėra privalomi, 

bet naudingi išieškojimą vykdysiančiam antstoliui). Būtina prisegti vykdomąjį dokumentą ADOC. 

EDOC. ar asociacijos Lietuvos antstolių rūmų suskaitmenintą rašytinį dokumentą pasirašytą el. 

parašu PDF. formatu bei pasirinkiti tinkamą, vykdomąjį dokumentą atitinkančią išieškojimo 

kategoriją. Pasirinkus piniginio pobūdžio kategoriją būtiną nurodyti išieškotiną sumą. Pažymėjus 

atitinkamą pasirinktą kategoriją išsiskleidžia papildomi laukai: 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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Nurodžius išieškotiną sumą lauke Paskaičiuoti išlaidas, automatiškai apskaičiuojamos 

ir parodomos preliminarios vykdomosios bylos administravimo išlaidos. 

Vykdomosios bylos administravimo išlaidos pagal išieškojimą pagal hipoteką (įkeitimą) / 

išlaikymo ir kitų periodinių išmokų išieškojimų kategorijos vykdomuosiuose dokumentuose 

pateikiamos lentelėje (dešinėje, šalia įvedamų duomenų). 

Pažymėjus Piniginio pobūdžio išieškojimas ir išieškoti Dalį vykdomajame 

dokumente nurodytų sumų taip pat išsiskleidžia papildomi laukai: 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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Nurodžius išieškotiną sumą lauke Išieškotina suma, automatiškai apskaičiuojamos ir 

parodomos  preliminarios vykdomosios bylos administravimo išlaidos. 

Užpildžius vykdomojo dokumento duomenis, paspauskite mygtuką Išsaugoti. Tuomet 

bus pateikta suskleista vykdomojo dokumento informacija: 

 

Vykdomojo dokumento informaciją galima redaguoti paspaudus mygtuką  arba 

pašalinti  mygtuku. 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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5.1.4. 4 žingsnis – Papildoma informacija 

Šiame žingsnyje galima prisegti su prašymu norimus pateikti papildomus dokumentus, 

pastabas. Būtina susipažinti su CPK straipsniais ir pažymėti tai formoje. 

Jei prašymas pildomas ne savo vardu, šiame žingsnyje nurodomi prašymo teikėjo 

kontaktai (būtina nurodyti bent vieną elektroninio pašto adresą). 

 

 

 

 

 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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Jei prašymas priimti vykdyti pildomas savo vardu, teikėjo kontaktai jau buvo nurodyti 

pildant išieškotojo informaciją ir čia nebenurodomi: 

 

 

5.1.5. 5 žingsnis – Peržiūra 

 

Šiame žingsnyje sugeneruojamas dokumentas peržiūrai. Jei turinys tinkamas, spauskite 

PASIRAŠYTI. Jei norite tikslinti duomenis, pereikite į atitinkamą žingsnį ir pakeiskite / 

užpildykite duomenis. 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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Paspaudus PASIRAŠYTI, aktyvuojama elektroninio pasirašymo paslauga. Pasirinkite 

norimą pasirašymo būdą ir sekite sistemos pranešimus. 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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5.1.6. 6 žingsnis – Patvirtinimas 

Pasirašius dokumentą, šiame žingsnyje sistema patvirtina, kad prašymas priimti 

vykdomąjį dokumentų vykdyti sėkmingai pateiktas Antstolių informacinei sistemai paskirstyti.  

 

 

 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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5.1.7. Informacijos peržiūra: informacija apie antstolį, kuriam paskirtas vykdomasis 

dokumentas, pateikiama skirtuke Dokumentai – Pateikti dokumentai. 

 

 

5.2. Pateikti laisvos formos dokumentą 

Laisvos formos dokumento pateikimas inicijuojamas pradiniame puslapyje paspaudus 

Pateikti laisvos formos dokumentą: 

 

 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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arba paspaudus meniu Dokumentai > Naujas Dokumentas > Pateikti laisvos formos 

dokumentą: 

 

 

Inicijavus laisvos formos dokumento pateikimą, atsiveria dokumento paruošimo seka: 

 

 

Kiekviename sekos žingsnyje galima išsaugoti dokumentą vėlesniam pildymui paspaudus 

Tęsti pildymą vėliau. Pereiti į kitą žingsnį (išsaugant duomenis) galima paspaudus mygtuką 

Toliau. Grįžti į ankstesnį žingsnį galima paspaudus mygtuką Atgal: 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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Taip pat galima naršyti tarp registracijos žingsnių paspaudus aktyvias (ne pilkas) 

žingsnių piktogramas, pvz., . 

Sekos duomenys skiriasi priklausomai nuo to, kokiu būdu prisijungta prie sistemos ir už 

ką norima pildyti dokumentą.  

5.2.1. 1 žingsnis – Pradžia 

Pirmame sekos žingsnyje užpildomi privalomi laukai. Išieškotojas užpildomas 

automatiškai: 

- prisijungęs asmuo, jei prisijungta kaip fizinis asmuo; 

- asmuo, už kurį prisijungta prie sistemos, jei prisijungia kaip įgaliotas asmuo / vadovas 

/ kitas vadovo pareigas atitinkantis asmuo / pagal prašymą. 

 

Kitą asmenį galima nurodyti tik prisijungus kaip fiziniam asmeniui. 

Savivaldybės nurodymas nėra būtinas. Nurodžius jį antstolio sąraše, matomi tik 

nurodytoje savivaldybėje dirbantys antstoliai. 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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5.2.2. 2 žingsnis – Siuntėjo informacija 

Jei pirmame žingsnyje nėra pasirinkta pildyti dokumentą už kitą asmenį, tuomet antrame 

žingsnyje nurodomi tik siuntėjo kontaktai. Privaloma nurodyti el. pašto adresą, jei dokumento 

siuntėjas yra prisijungęs asmuo: 

 

 

Kai dokumentas pildomas savo vardu, galima užpildyti lauką Pageidauju gauti 

procesinius dokumentus el. paštu.  



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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Kontaktai pildomi užpildžius įvedimo lauką ir paspaudus nuorodą su ženklu . 

Duomenys, kuriuos galima redaguoti, redaguojami spaudžiant mygtuką Redaguoti. Įrašai 

šalinami iš dokumento (bet ne iš Mano duomenys skilties) spaudžiant mygtuką Šalinti. 

Jei pirmame žingsnyje buvo pasirinkta pildyti dokumentą už kitą asmenį, prieš pildant 

siuntėjo kontaktus, turi būti pasirinktas pats siuntėjas, atlikus fizinio ar juridinio asmens paiešką: 

 

 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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Taip pat, tokiu atveju, turi būti prisegtas įgaliojimas ir įvesti įgaliojimo duomenys: 

 

 

 

Norint, kad antstolis atsižvelgtų į dokumentą, įgaliojimas turi leisti prašymą teikiančiam 

asmeniui teikti dokumentus už įgaliojusį asmenį. 

 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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5.2.3. 3 žingsnis – Dokumento turinys 

Šiame žingsnyje nurodykite dokumento temą (pavadinimą) ir užpildykite turinį: 

 

5.2.4. 4 žingsnis – Papildoma informacija 

Šiame žingsnyje galima prisegti su prašymu norimus pateikti papildomus dokumentus. 

Jei dokumentas pildomas savo vardu, teikėjo kontaktai jau buvo nurodyti pildant 

siuntėjo informaciją ir čia nebenurodomi: 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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Jei prašymas pildomas ne savo vardu, šiame žingsnyje nurodomi dokumento teikėjo 

kontaktai (būtina nurodyti bent vieną elektroninio pašto adresą). 

 

 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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5.2.5. 5 žingsnis – Peržiūra 

Šiame žingsnyje sugeneruojamas dokumentas peržiūrai. Jei turinys tinkamas, spauskite 

PASIRAŠYTI. Jei norite tikslinti duomenis, pereikite į atitinkamą žingsnį ir pakeiskite / 

užpildykite duomenis. 

 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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Paspaudus PASIRAŠYTI, aktyvuojama elektroninio pasirašymo paslauga. Pasirinkite 

norimą pasirašymo būdą ir sekite sistemos pranešimus. 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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5.2.6. 6 žingsnis – Patvirtinimas 

Pasirašius dokumentą, šiame žingsnyje sistema patvirtina, kad dokumentas sėkmingai 

pateiktas. 

 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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5.3. Dokumentų paieška 

Dokumentų paieška yra pasiekiama pradiniame puslapyje paspaudus meniu nuorodą 

Dokumentai: 

 

Paspaudus nuorodą, atsiveria submeniu, kuriame galima pasirinkti, kokių dokumentų 

norima ieškoti:

 

5.3.1. Ruošiamų dokumentų paieška 

Ruošiamų dokumentų paieška pasiekiama Dokumentų submeniu paspaudus nuorodą 

Ruošiami dokumentai: 

 

 

Atsiveria ruošiamų dokumentų paieškos langas: 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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Sąraše pateikiami asmens, kurio vardu prisijungta prie sistemos, ir jo atstovų / įgaliotų 

asmenų ruošiami, bet dar nepateikti dokumentai.  

Sąrašą galima rikiuoti pagal mėlyna spalva pažymėtus, išskyrus Veiksmai, stulpelius. 

Su ruošiamais dokumentais galima atlikti šiuos veiksmus: 

 – redaguoti (paspaudus redaguoti atsiveria dokumento ruošimo seka); 

 –  šalinti (dokumentas pašalinamas iš sąrašo). 

Stulpelyje Bus pašalintas nurodoma data, kada dokumentas bus pašalintas, jei nebus 

pateiktas. 

Galima greita paieška pagal dokumento pavadinimą (arba jo fragmentą) arba išplėstinė 

paieška: 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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5.3.2. Pateiktų dokumentų paieška 

Pateiktų dokumentų paieška pasiekiama Dokumentų submeniu paspaudus nuorodą 

Pateikti dokumentai: 

 

Atsiveria pateiktų dokumentų paieškos langas:  

 

Sąraše rodomi pateikti ir reikalingi tikslinti dokumentai, kurie pateikti asmens, kurio 

vardu prisijungta prie sistemos ir jo atstovų / įgaliotų asmenų.  



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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Sąrašą galima rikiuoti pagal mėlyna spalva pažymėtus, išskyrus Veiksmai, stulpelius. 

Su ruošiamais dokumentais galima atlikti šiuos veiksmus: 

 – teikti naują prašymą šio dokumento pagrindu (paspaudus atsiveria dokumento 

ruošimo seka, į kurią nukopijuojami pasirinkto dokumento duomenys). Veiksmas galimas tik 

prašymui priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti; 

 – tikslinti (inicijuojama rašto dėl prašymo priimti vykdomąjį dokumentą tikslinimo 

paruošimo seka). 

 

 

 

5.3.3. Gautų dokumentų paieška 

Gautų dokumentų paieška pasiekiama Dokumentų submeniu paspaudus nuorodą Gauti 

dokumentai:  

 

 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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Atsiveria gautų dokumentų paieškos langas:  

 

 Sąrašą galima rikiuoti pagal mėlyna spalva pažymėtus stulpelius. 

Galima greita paieška pagal dokumento pavadinimą (arba jo fragmentą) arba išplėstinė 

paieška: 

 

5.3.4. Vykdomųjų dokumentų paieška 

Vykdomųjų dokumentų paieška pasiekiama Dokumentų submeniu paspaudus nuorodą 

Vykdomieji dokumentai:  



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  

 

 
© Valstybės įmonė Registrų centras | Adresas: Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius. 

Duomenys apie valstybės įmonę Registrų centras kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246. 

48 

 

Atsiveria vykdomųjų dokumentų paieškos langas: 

 

Sąraše rodomi pateikti ir kitų būsenų vykdomieji dokumentai, kurie pateikti asmens, 

kurio vardu prisijungta prie sistemos, ir jo atstovų / įgaliotų asmenų (vykdomieji dokumentai 

teikiami kartu su prašymu priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti). Sąrašą galima rikiuoti pagal 

mėlyna spalva pažymėtus stulpelius. 

Galima greita paieška pagal dokumento pavadinimą (arba jo fragmentą) arba išplėstinė 

paieška: 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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5.4. Pateikto dokumento kortelė 

Pateikto dokumento kortelė yra pasiekiama iš pateiktų dokumentų sąrašo (paieškos) 

arba dokumentų kortelėse iš susijusių dokumentų sąrašo, paspaudus pateiktą dokumento įrašą. 

Dokumento kortelėje atskirais skirtukais atvaizduojami bendri dokumento duomenys: 

- dokumento turinys; 

- su dokumentu pateikti vykdomieji dokumentai; 

- su dokumentu pateikti pridedami dokumentai; 

- su dokumentu susiję dokumentai (pvz., prašymai tikslinti duomenis, raštai dėl 

tikslinimo); 

- su dokumentu susijusios bylos. 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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5.4.1. Bendri duomenys ir turinys 

 

Dokumentą galima atsisiųsti paspaudus mygtuką Atsisiųsti ir (ar) atlikti kitus veiksmus, 

jei jie galimi (pvz., teikti naują prašymą šio dokumento pagrindu). 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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5.4.2. Vykdomieji dokumentai 

 

Paspaudus vykdomojo dokumento įrašą, sistema atveria vykdomojo dokumento kortelę. 

Paspaudus mygtuką , vykdomąjį dokumentą galima atsisiųsti. 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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5.4.3. Pridedami dokumentai 

 

Paspaudus mygtuką , pridedamąjį dokumentą galima atsisiųsti. 

 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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5.4.4. Susiję dokumentai 

 

Paspaudus dokumento įrašą, sistema atveria dokumento kortelę. Paspaudus mygtuką

, dokumentą galima atsisiųsti. 

5.4.5. Susijusios bylos 

Su dokumentu susijusių bylų skirtuke pateikiamas sąrašas bylų, kurioms yra priskirtas 

dokumentas. 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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5.5. Gauto dokumento kortelė 

Gauto dokumento kortelė yra pasiekiama iš gautų dokumentų sąrašo (paieškos) arba 

dokumentų kortelėse iš susijusių dokumentų sąrašo, paspaudus gauto dokumento įrašą. 

Dokumento kortelėje atskirais skirtukais atvaizduojami bendri dokumento duomenys: 

- dokumento turinys; 

- su dokumentu gauti pridedami dokumentai; 

- su dokumentu susiję dokumentai; 

- su dokumentu susijusios bylos. 

 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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Skirtukų Pridedami dokumentai, Susiję dokumentai ir Susijusios bylos aprašymą 

žr. skyriuose 5.4.3–5.4.5. 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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5.6. Vykdomojo dokumento kortelė 

Vykdomojo dokumento kortelė yra pasiekiama iš vykdomųjų dokumentų sąrašo 

(paieškos) arba dokumentų kortelėse iš vykdomųjų dokumentų sąrašo, paspaudus vykdomojo 

dokumento įrašą. 

Dokumento kortelėje atskirais skirtukais atvaizduojami bendri dokumento duomenys: 

- dokumento turinys; 

- su dokumentu susiję dokumentai (pvz., prašymas, su kuriuo buvo pateiktas 

vykdomasis dokumentas, raštas dėl tikslinimo); 

- su dokumentu susijusios bylos. 

 

 

Skirtukų Susiję dokumentai ir Susijusios bylos aprašymą žr. skyriuose 5.4.4–5.4.5. 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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6. Pranešimai  

Pranešimai pasiekiami VBP dešiniajame viršutiniame meniu paspaudus nuorodą 

Pranešimai. Jei yra neperskaitytų pranešimų, šalia nuorodos rodomas neperskaitytų pranešimų 

skaičius: 

 

Paspaudus nuorodą, parodomas visų pranešimų sąrašas: 

 

Sąraše rodomi prisijungusio vartotojo pranešimai (atsižvelgiant į tai, už ką asmuo yra 

prisijungęs). Neperskaityti pranešimai rodomi paryškintu šriftu. 

Sąrašą galima rikiuoti pagal mėlyna spalva pažymėtus stulpelius. 

Galima pranešimų paieška pagal: 

- pranešimo tipą (Tipas); 

- pranešimo paskelbimo datos intervalą (Data nuo, Data iki).  

Paspaudus sąraše tipo pavadinimą, atsiveria pranešimo peržiūros langas: 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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EVBP naudotojo instrukcija.  
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7. Prisijungusio vartotojo duomenys (Mano duomenys) 

Prisijungusio vartotojo duomenų redagavimas yra pasiekiamas dešiniajame viršutiniame 

meniu paspaudus vartotojo vardą, pavardę: 

 

Tuomet atsiveria langas Mano duomenys: 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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EVBP naudotojo instrukcija.  
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Lange Mano duomenys gali būti tvarkoma prisijungusio vartotojo kontaktinė ir banko 

sąskaitų informacija.  

Sistema automatiškai atvaizduoja prisijungusio vartotojo vardą, pavardę, asmens kodą ir 

deklaruotą / buveinės adresą. Šio adreso redaguoti / šalinti negalima. 

Vartotojas gali įvesti tokius duomenis (vieną ar daugiau kiekvieno tipo įrašų): 

- adresas korespondencijai (pasirenkamas naudojant specialų komponentą, kuriame 

reikia surasti tikslų adreso atitikmenį ir, suradus jį, pasirinkti); 

- elektroninis paštas; 

- telefonas; 

- mobilusis telefonas; 

- faksas; 

- banko sąskaita. 

Nauji įrašai kuriami naudojant nuorodas su ženklu . Duomenys, kuriuos galima 

redaguoti, redaguojami spaudžiant mygtuką Redaguoti. Įrašai šalinami spaudžiant mygtuką 

Šalinti. 

 

Svarbu. Paredagavus vartotojo informaciją lange Mano duomenys, ji pasikeis ir kitose 

Registrų centro sistemose.  

 



 
 
EVBP naudotojo instrukcija.  
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8. Kontaktinė informacija  

Kilus neaiškumų ar pastebėjus klaidų, prašome informuoti elektroniniu paštu 

ais.admin@registrucentras.lt. 
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