Asmens sveikatos priežiūros įstaigos atstovo naudotojo instrukcija – paraiškos išduoti licenciją
pateikimas
Prisijungti prie elektroninių paslaugų portalo reikia adresu http://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/.

1. Norint prisijungti prie elektroninių paslaugų portalo pirmą kartą spaudžiame mygtuką „Prisijungti“,
(jei jungiatės ne pirmą kartą, pereikite prie 6 instrukcijos punkto):

2. Atsidariusiame lange spauskite mygtuką „Prisijungti registruoto naudotojo vardu“:

3. Spauskite mygtuką „Naujas naudotojas“:

4. Tuomet spauskite mygtuką „Nauja sveikatos priežiūros įstaiga“:

5. Atsidariusiame lange užpildykite informaciją, prisekite įstaigos vadovo įgaliojimą naudotis
elektroninių paslaugų portalu (kuriame turi būti nurodytas Jūsų asmens kodas).
Jei prie elektroninių paslaugų portalo nori prisijungti įstaigos vadovas, tuomet vietoje įgaliojimo
galima prisegti Viešosios įstaigos „Registrų centras“ išduotą įmonės registravimo pažymėjimą ar
kitą dokumentą, kuriame būtų informacija, kad norintis prisijungti asmuo yra įmonės vadovas ir jo
asmens kodas.
Tai padarę, spauskite mygtuką „Registruotis“. Nurodytu elektroninio pašto adresu laukite
informacijos apie Jums suteiktą teisę naudotis elektroninių paslaugų portalu.

6. Elektroninio pašto adresu gavę informaciją apie Jums suteiktą teisę naudotis elektroninių paslaugų
portalu, prisijunkite prie elektroninių paslaugų portalo adresu http://licencijavimas.vaspvt.gov.lt/
ir paspauskite mygtuką „Prisijungti“.

7. Tuomet paspauskite mygtuką „Prisijungti per elektroninius valdžios vartus“:

8. Pasirinkite „Gyventojas“:

9. Pasirinkite būdą, kuriuo norite prisijungti prie elektroninių paslaugų portalo bei priklausomai nuo
pasirinkto būdo, įvykdykite visus prisijungimui būtinus veiksmus:

10. Prisijungus, spauskite mygtuką „Patvirtinti“:

11. Paspauskite mygtuką „Prisijungti sveikatos priežiūros įstaigos atstovo vardu“:

12. Esate prisijungę prie elektroninių paslaugų portalo. Prisijungus, skiltyje „Įstaiga“ „SPĮ informacija“
įveskite kontaktinius duomenis, veiklos adresus. Neužpildžius šių duomenų, negalėsite atlikti
tolesnių veiksmų – teikti elektroninių paraiškų. Žemiau pavaizduotas langas „SPĮ informacija“:

Žemiau esančiame lange pavaizduota, kokius veiksmus reikia atlikti, norint įvesti veiklos adresą:

13. Užpildžius skiltyje „SPĮ informacija“ esančius duomenis, pasirenkame „Dokumentų teikimas“,
paspaudžiama ant paraiškos rūšies, kurią norime pateikti – pvz „Pateikti paraišką naujos licencijos
išdavimui“. Atsidariusiame lange įvedame pareigas ir nurodome atsiėmimo būdą – Elektroninė
licencija. Tuomet spaudžiame mygtuką „Išsaugoti“.

14. Atsidariusiame lange turime nurodyti paslaugas, kurioms teikti prašote išduoti licenciją.
Spaudžiame „Naujas įrašas“:

15. Atsidariusiame lange pateikiame paslaugų informaciją – spaudžiame mygtuką „Ieškoti“:

Ieškome mums reikiamos paslaugos: spaudžiame ant filtro paveiksliuko, pasirenkame filtro
reikšmę „Turi savyje tekstą“ ir įrašome paslaugos pavadinimo fragmentą. Tai atlikę spaudžiame
mygtuką „Filtras“. Tarp paieškos rezultatų pasienkame paslaugą – atkreipkite dęmęsį į paslaugos
lygį ir paslaugos būdą.

Spaudžiame „Pasirinkti“:

Pasirinkus paslaugą, nurodome, kuriuo veiklos adresu ją planuojame teikti.

Spaudžiame mygtuką „Išsaugoti“. Ekrane pasirodo užrašas „Sėkmingai išsaugota!“. Norėdami uždaryti
paslaugos įvedimo langą, spaudžiame mygtuką „Atšaukti“.

Jei yra pasirenkama paslauga, kuri turi profilius, ją pasirinkus, atsidaro papildoma skiltis jiems nurodyti.
Taip pat yra su paslauga Laboratorinė diagnostika, kuriai reikia nurodyti atliekamus tyrimus.

Paslaugos įvedimo veiksmus kartojame tol, kol suvedame visas reikalingas paslaugas. Jas įvedę,
spaudžiame „Išsaugoti“ ir pereiname prie skilties „Dokumentai“:

16. Paspaudus mygtuką „Išsaugoti“, aktyvuojasi skiltis „Dokumentai“, kurioje reikia prisegti turimus
dokumentus. Pateikiami dokumentų originalų skaitmeniniai atvaizdai (skenuoti ar kitaip
skaitmenizuoti dokumentai).
Jeigu prie tam tikros kategorijos norime prisegti daugiau negu vieną dokumentą, tai po kiekvieno
prisegto dokumento reikia spausti mygtuką „Išsaugoti“ ir tik tuomet segti kitą.
Paslaugų gavėjas atsako už pateiktų skenuotų ar kitaip skaitmenizuotų dokumentų kokybę, t.y., kad
pateikiami dokumentai būtų aiškūs ir įskaitomi.
Kilus įtarimui, dėl pateikiamų dokumentų tikrumo, Akreditavimo tarnyba gali paprašyti paslaugos
gavėjo pateikti ir dokumentų originalus.

17. Prisegus dokumentus spaudžiame mygtuką „Išsaugoti“, vėliau „Pateikti paraišką“. Po šio mygtuko
paspaudimo paraiška yra perduodama ir užregistruojama Akreditavimo tarnybos dokumentų
valdymo sistemoje, todėl jos redaguoti jau nebegalite.

18. Iki tol, kol nepaspaudžiame mygtuko „Pateikti paraišką“, ją galime peržiūrėti skiltyje „Rengiami
dokumentai“. Šiame lange taip pat galima ir ištrinti parengtą paraišką, jei nusprendėte, kad jos
nenorite teikti. Visas pateiktas Akreditavimo tarnybai paraiškas galime matyti skiltyje „Pateikti
dokumentai“. Šiame lange matome ir pateiktų dokumentų būseną.

19. Taip pat rekomenduojame peržiūrėti nustatymus ir pasirinkti Jums tinkamą informavimo būdą.
Rekomenduojame rintis – „Elektroniniu paštu“ arba „Abiejų rūšių pranešimu“ (tokiu atveju
informaciją gausite ir elektroniniu paštu ir prisijungę prie portalo).

