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Įvadas 

Virtualiojo adreso (toliau tekste – VA) viešoji elektroninė paslauga – tai pranešimų ir 

dokumentų perdavimo paslauga, veikianti internetinėje VĮ Registrų centro klientų 

savitarnos svetainėje. 

VA viešąja elektronine paslauga gali naudotis asmenys, kurie yra teisėtai susiję bent su 

vienu adresu. Ja taip pat gali naudotis asmenys, kuriems teisėtai su adresu susijęs 

asmuo yra suteikęs bent vieną iš teisių – skaityti pranešimus, siųsti pranešimus, kurti VA 

dėžutes, priskirti tvarkytojus VA dėžutei – į bent vieną virtualaus adreso VA dėžutę.  

VA skirtas perduoti pranešimus ir (ar) dokumentus tam tikru adresu. Juos galima 

persiųsti į el. pašto ar į kitą virtualaus adreso dėžutę. 

VA viešoji elektroninė paslauga leidžia su adresu susijusiems asmenims ar jų paskirtiems 

tvarkytojams administruoti VA dėžutes. Galima sukurti naujas, pašalinti arba redaguoti 

esamas, nustatyti arba pakeisti dėžučių galiojimo datą, paskirti naujus, pašalinti arba 

redaguoti esamus tvarkytojus. 

VA viešojoje elektroninėje paslaugoje galima pasirinkti, ar norite būti informuoti el. pašto 

adresu apie naujai gautą pranešimą. Siunčiant pranešimą taip pat galima pažymėti, ar 

norite būti informuoti nurodytu el. pašto adresu, kad adresatas perskaitė pranešimą arba 

per tam tikrą laikotarpį jo neperskaitė. 

 

VA viešoji elektroninė paslauga prieinama, prisijungus prie VĮ Registrų centro klientų 

savitarnos ir pasirinkus viršutiniame meniu punktą ADRESŲ REGISTRAS bei kairėje 

ekrano pusėje meniu punktą Virtualus adresas: 
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Naujas pranešimas  

Naujo pranešimo puslapyje galima išsiųsti pranešimą į VA dėžutę. Pranešimą galima 

siųsti fiziniams ir juridiniams asmenims, tuo adresu turintiems VA dėžutę. Taip pat 

pranešimą galima siųsti juridinio asmens fiziniam asmeniui, juridinio asmens padaliniui 

ar juridinio asmens padalinio fiziniam asmeniui, jei tokios VA dėžutės yra. Pavyzdžiui: 

UAB „Pavadinimas“, Raštinė, Vardas, Pavardė. 

Pranešimą galima siųsti advokatui, antstoliui arba notarui. Taip pat pranešimą galimą 

siųsti fiziniam asmeniui, deklaravusiam adresą, į jo deklaruoto adreso VA dėžutę. 

 

Adresavimas, kai siunčiama naujam gavėjui 

Jei siunčiate gavėjui, kurio nėra Jūsų adresų knygutėje, pasirinkite šaltinį „Naujas 

gavėjas“: 

 

 

Adresavimas, kai siunčiama adresu (nenurodant asmens) 

Jei norite pranešimą siųsti adresu, pvz., Kaunas, Kauno g. 1A, turite nurodyti adresą, 

kuriuo siunčiate: 
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Adresas nurodomas taip: spaudžiama ant nuorodos „Surasti“, iškilusiame lange 

užpildomi atitinkami laukai ir atliekama adreso paieška. Kaip atlikti adreso paiešką, 

detaliai aprašyta skyriuje Adreso paieška. 

Adresavimas, kai siunčiama fiziniam asmeniui 

Jei norite pranešimą siųsti fiziniam asmeniui, pvz., Vilnius, Kalnėnų g. 87, Vardas, 

Pavardė, turite nurodyti adresą, kuriuo siunčiate, taip pat fizinio asmens, kuriam 

siunčiate, vardą ir pavardę: 

 

 

Adresavimas, kai siunčiama juridiniam asmeniui 

Jei norite pranešimą siųsti juridiniam asmeniui, turite paieškos eilutėje surasti juridinio 

asmens pavadinimą, adreso laukelis užsipildys automatiškai pagal Juridinių asmenų 

registro duomenis. 

pvz. UAB „Pavadinimas“, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V. Kudirkos g. 18 

 
 

Kaip atlikti juridinio asmens paiešką, detaliai aprašyta skyriuje „Juridinio asmens 

paieška“.  

Adresavimas, kai siunčiama juridinio asmens fiziniam asmeniui 

Jei norite pranešimą siųsti juridinio asmens fiziniam asmeniui, turite nurodyti adresą, 

kuriuo siunčiate, juridinį asmenį, taip pat fizinio asmens, kuriam siunčiate, vardą ir 

pavardę, pvz. Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V. Kudirkos g. 18, UAB“Pavadinimas“, Vardas, 

Pavardė: 
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Adresavimas, kai siunčiama juridinio asmens padaliniui 

Jei norite pranešimą siųsti juridinio asmens padaliniui, turite nurodyti adresą ir juridinį 

asmenį, kuriam siunčiate, pvz., Vilniaus m. sav. Vilniaus m. V. Kudirkos g. 18, UAB 

“Pavadinimas“, Raštinė. Padalinio pasirinkimo laukas pasidarys aktyvus, jei nurodytu 

adresu yra galiojanti nurodyto juridinio asmens VA dėžutė ir juridinis asmuo tuo adresu 

turi bent vieną galiojančią padalinio VA dėžutę. Padalinių pasirinkimo lauke bus rodomos 

visos nurodytu adresu ir pasirinkto juridinio asmens galiojančios padalinių VA dėžutės: 

 
 

 

Jei nurodžius adresą ir pasirinkus juridinį asmenį, padalinių pasirinkimo laukas yra 

neaktyvus, reiškia, kad juridinis asmuo nurodytu adresu neturi nė vienos galiojančios 

padalinio VA dėžutės. 

Adresavimas, kai siunčiama juridinio asmens padalinio fiziniam asmeniui 

Jei norite pranešimą siųsti juridinio asmens padalinio fiziniam asmeniui, turite nurodyti 

adresą, kuriuo siunčiate, ir juridinį asmenį, kuriam siunčiate, pvz., Vilniaus m. sav. 

Vilniaus m. V. Kudirkos g. 18, UAB „Pavadinimas“, Raštinė, Vardas, Pavardė.  

Nurodžius adresą ir pasirinkus juridinį asmenį, jei yra galiojanti nurodyto juridinio 

asmens VA dėžutė ir juridinis asmuo nurodytu adresu turi bent vieną galiojančią 

padalinio VA dėžutę, padalinio pasirinkimo laukas pasidarys aktyvus. Padalinių 

pasirinkimo lauke bus rodomos visos nurodytu adresu ir pasirinkto juridinio asmens 

galiojančios padalinių VA dėžutės. Turite pasirinkti padalinį, kurio fiziniam asmeniui 

norite siųsti. Taip pat užpildykite fizinio asmens, kuriam siunčiate, vardą ir pavardę: 
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Jei nurodžius adresą ir pasirinkus juridinį asmenį, padalinių pasirinkimo laukas yra 

neaktyvus, reiškia, kad juridinis asmuo nurodytu adresu neturi nė vienos galiojančios 

padalinio VA dėžutės. 

Adresavimas, kai siunčiama advokatui, antstoliui arba notarui 

Jei norite pranešimą siųsti advokatui, antstoliui arba notarui, turite paieškos eilutėje 

surasti dominantį asmenį, adreso laukelis užsipildys automatiškai. 

 

 
 

Spaudžiama ant nuorodos „Surasti“, iškilusiame lange atliekama advokato, antstolio arba 

notaro paieška. Kaip atlikti advokato, antstolio arba notaro paiešką, detaliai aprašyta 

skyriuje Advokato, antstolio arba notaro paieška. 

 

Adresavimas iš adresų knygutės 

Jei pranešimą norite siųsti gavėjui, kurį esate išsisaugojęs adresų knygutėje, pasirinkite 

šaltinį „Adresų knygutė“: 

 
 



VIRTUALIOJO ADRESO VIEŠOJI ELEKTRONINĖ PASLAUGA                  NAUDOTOJO VADOVAS 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
El. Pastas: virtualusadresas@registrucentras.lt 

INFORMACINĖ TARNYBA 

Tel. (8 5) 268 8262 
"Omnitel" ir "Bitė" klientams - 1637 
 

 

9 

 

 

 

Pradėjus rašyti gavėjo kontaktinės informacijos fragmentą, sistema automatiškai atliks 

paiešką pagal įrašytą fragmentą ir pateiks rezultatus. Įvedus papildomą ar ištrynus 

fragmento simbolį, sistema automatiškai atnaujins ir parodys paieškos rezultatus, 

atitinkančius gavėjo lauke suvestą fragmentą. 

 

Gavėją pasirinkite iš pateiktų rezultatų pelytės rodyklę užvedę ant norimo gavėjo:  

 

 
 

 

Pranešimo turinio pildymas 

Turinyje, siunčiant pranešimą, turi būti nurodyta pranešimo Antraštė. Teksto laukas 

neprivalomas:  

  

 

 

Antraštės pavadinimas gali būti ne ilgesnis kaip 100 simbolių (įskaitant tarpus). 

 

Pranešimo teksto ilgis ribojamas iki 1800 simbolių (įskaitant tarpus). 

Pranešimų šablonai 

Siunčiant pranešimą, antraštę bei tekstą galima išsisaugoti kaip šabloną:  
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Suteikus šablonui pavadinimą ir išsaugojus, jį bus galima naudoti sunčiant kitus 

pranešimus.  

 

 
Šablono pasirinkimas, kuriant naują pranešimą: 

 

 

 
 

Pasirinkus šabloną, naujo pranešimo lange automatiškai užpildomos antraštės ir teksto 

laukai.  
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Nenaudojamus šablonus galite pašalinti: 

 

 

Siunčiamų priedų pridėjimas ir pasirašymas 

Galimų priedų dydis ir formatas nurodomi, paspaudus piktogramą .  

 

 
 

Norėdami pridėti kelis priedus vienu metu, naudokite Ctrl funkciją. Galima pridėti ne 

daugiau kaip 10 priedų: 
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Jei pridedant priedus įvyko klaida, visą informaciją apie tai galima rasti failų įkėlimo 

peržiūroje: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dokumentas su klaida priedų įkėlimo peržiūroje bus pažymėtas raudono šauktuko 

piktograma  ir bus pateikta detali klaidos informacija. 

 

 
Siunčiant pranešimą, sėkmingai pridėtus PDF formato priedus galima pasirašyti 

elektroniniu parašu.  
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Pasirašydami dokumentus galite nurodyti papildomą informaciją apie dokumentą: 

paskirtį, pasirašymo vietą, kontaktinę informaciją, taip pat galite pasirinkti ar norite 

vizualizuoti parašą bei pridėti laiko žymą. 

 
 

 

 

Prieš pasirašydami galite dokumentą peržiūrėti: 
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Norėdami pasirašyti pasirinkite pasirašymo būdą: 

 
Pasirinkus pasirašymą stacionariu elektroniniu parašu spauskite Pasirašyti ir suveskite 

slaptažodį: 

 



VIRTUALIOJO ADRESO VIEŠOJI ELEKTRONINĖ PASLAUGA                  NAUDOTOJO VADOVAS 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
El. Pastas: virtualusadresas@registrucentras.lt 

INFORMACINĖ TARNYBA 

Tel. (8 5) 268 8262 
"Omnitel" ir "Bitė" klientams - 1637 
 

 

15 

 

 
 

 

 

 

Sėkmingo pasirašymo atveju, grįšite į naujo pranešimo aplinką. Siunčiamų priedų sąraše 

elektroniniu parašu pasirašyti dokumentai žymimi  piktograma.  

 

 

Pranešimo siuntėjas 

Siųsdami pranešimą turite nurodyti, iš kurios VA dėžutės siunčiate: 

 

 
 

Pranešimo siuntėją galite nurodyti pasirinkdami bet kurią iš siuntėjo lauke rodomų VA 

dėžučių. 

Informavimas apie pranešimo perskaitymą  ir priminimo apie 
neperskaitytą pranešimą nustatymas 

 

Jei norite būti informuotas, kad Jūsų išsiųstas pranešimas perskaitytas, arba norite būti 

informuotas, kad Jūsų pranešimas iki tam tikros datos neperskaitytas nurodykite el. 

pašto adresą bei nurodykite datą iki kada pranešimas turėtų būti perskaitytas; 
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El. pašto adreso įvedimo laukas aktyvuojasi, pažymėjus varnele prie „Noriu gauti 

patvirtinimą apie perskaitytą pranešimą el. paštu.“ arba pažymėjus varnele prie 

„Informuoti jei pranešimas neperskaitomas iki“. 

Nurodytu el. pašto adresu būsite informuotas, kad gavėjas perskaitė pranešimą, taip pat  

jei pranešimas nebus perskaitytas iki nurodytos datos arba bus ištrintas neskaitytas. 

El. pašto lauke siūlomas adresas, nurodytas jūsų asmeninės informacijos lauke, kuris yra 

savitarnos lauke „Mano duomenys“. Jei savo el. pašto nesate nurodę, el. pašto laukas 

bus tuščias ir jūs negausite anksčiau išvardintų informacinių pranešimų: 

 

 
 

Jei el. pašto lauke Jūsų nurodytas adresas skiriasi nuo esančio „Mano duomenys“, bus 

papildomai pasiteirauta, ar norite atnaujinti ir išsaugoti nurodytą el. paštą.   

Gavėjo išsaugojimas adresų knygutėje 

Norėdami išsaugoti gavėją, siųsdami pranešimą, paspauskite „Pridėti gavėją“ ir  

pažymėkite varnele „Išsaugoti gavėją adresų knygutėje.”: 

 
 

Gavėjas adresų knygutėje išsaugomas tik tuo atveju, jei pranešimas sėkmingai išsiųstas.  

Adresų knygutėje visada bus išsaugotas tas gavėjas, kuriam sėkmingai išsiunčiamas 

pranešimas. Pavyzdžiui, jei jūs bandėte siųsti fiziniam asmeniui, nurodę Vilnius, Vinco 

Kudirkos g. 18-3, Vardas, Pavardė, o tokio fizinio asmens VA dėžutės nėra, sistema 

pasiūlys siųsti adresu (apie pranešimo pristatymą adresatui detaliau skaitykite 

Pranešimo išsiuntimas ). Jei pasirinkote, kad adresu siųsti sutinkate, adresų knygutėje 

išsisaugos adresas Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-3, o ne Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-3, 

Vardas, Pavardė. 

Jei pranešimas dėl tam tikrų priežasčių neišsiųstas, gavėjas adresų knygutėje nebus 

išsaugotas.  

Gavėjo pašalinimas iš adresų knygutės 

Norėdami pašalinti gavėjus iš adresų knygutės, pasirinkite šaltinį „Adresų knygutė“: 
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Pradėjus rašyti gavėjo kontaktinės informacijos fragmentą, sistema automatiškai atliks 

paiešką pagal įrašytą fragmentą ir pateiks rezultatus. Įvedus papildomą ar ištrynus 

fragmento simbolį, sistema automatiškai atnaujins ir parodys paieškos rezultatus, 

atitinkančius gavėjo lauke suvestą fragmentą. 

 

Gavėją pašalinkite pasirinkę iš pateiktų rezultatų – pelytės rodyklę užvedę ant norimo 

pašalinti gavėjo ir nuspaudę trynimo mygtuką:  

 

 

Pranešimo išsiuntimas  

Nuspaudus „Išsiųsti“, sistema bando pristatyti pranešimą Jūsų nurodytam adresatui. Kai 

siunčiate pranešimą adresatui (gavėjui), kurio VA dėžutės nėra, sistema Jums pasiūlys 

artimiausią VA dėžutę, į kurią būtų galima siųsti. Pavyzdžiui, bandote siųsti juridinio 

asmens fiziniam asmeniui (Vilnius, Kalnėnų g. 87, UAB „Pavadinimas“, Vardas, Pavardė), 

o tokios VA dėžutės nėra. Tuomet sistema patikrina, ar egzistuoja nurodyto juridinio 

asmens dėžutė, ir jei tokia VA dėžutė yra, jums pasiūlo siųsti juridiniam asmeniui. 

Sėkmingai išsiuntus pranešimą, Jūs apie tai informuojamas: 

 

 
 

Jei VA dėžutė, į kurią siunčiamas pranešimas, dar nebuvo naudojama, siunčiant 

pranešimą, būsite apie tai informuoti pasirodžiusiame lange: 
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Pranešimo siuntimas keliems gavėjams 

Norint pranešimą išsiųsti keliems gavėjams, papildomas gavėjas pridedamas, paspaudus 

„Pridėti gavėją“. Pranešimą vienu metu galima siųsti ne daugiau kaip 15 gavėjų. 

Norėdami pašalinti gavėją iš sąrašo, spauskite .  

 

 

Pranešimo išsiuntimas adresu 

Jei pranešimą siunčiate adresu, pvz., Vilnius, Kalnėnų g. 87, o su šiuo adresu yra 

teisiškai susiję daugiau nei 2 asmenys, pranešimo tuo adresu neišsiųs, o Jūs matysite 

bendrą klaidos pranešimą, kad šiuo adresu galite siųsti tik nurodę adresatą: 

 

 
 

Jei adresas netinkamas, pavyzdžiui, su adresu nėra nė vieno teisiškai susijusio asmens, 

pranešimas adresu nebus išsiųstas, o jūs matysite bendrą klaidos pranešimą ir klaidos 

pranešimą, kad šiuo adresu pranešimų siųsti negalima. 
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Pranešimo išsiuntimas fiziniam arba juridiniam asmeniui 

Jei pranešimą siunčiate fiziniam asmeniui, pvz., Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-3, Vardas, 

Pavardė, arba juridiniam asmeniui, pvz., Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-3, UAB 

„Pavadinimas“, o tuo adresu yra galiojanti nurodyto asmens VA dėžutė, pranešimas bus 

išsiųstas ir jūs būsite apie tai informuotas. Jei Jūsų nurodyto fizinio arba juridinio asmens 

dėžutės nėra, bet galima siųsti Jūsų nurodytu adresu, jums bus pranešta, kad 

nurodytam adresatui pranešimo siųsti negalima, ir paklausta, ar norite siųsti adresu: 

 
 

 

Pasirinkus „OK“, pranešimas bus išsiųstas adresu, pasirinkus „Cancel“, pranešimas nebus 

išsiųstas, o naujo pranešimo puslapyje matysite bendrą klaidos pranešimą „Šiam 

adresatui šiuo adresu pranešimų siųsti negalima. Galite siųsti nurodytu adresu“: 

 

 
 

 

Jei nurodyto fizinio ar juridinio asmens dėžutės nėra ir Jūsų nurodytu adresu pranešimų 

siųsti negalima (nėra teisėtai su adresu susijusių asmenų arba jų yra daugiau nei du), 

naujo pranešimo puslapyje matysite bendrą klaidos pranešimą, kad šiuo adresu 

pranešimų siųsti negalima: 
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Pranešimo išsiuntimas juridinio asmens fiziniam asmeniui arba juridinio 
asmens padaliniui 

Jei pranešimą siunčiate juridinio asmens fiziniam asmeniui, pvz., Vilnius, Vinco Kudirkos 

g. 18, UAB „Pavadinimas“, Vardas, Pavardė, arba juridinio asmens padaliniui, pvz., 

Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18, UAB „Pavadinimas“, Raštinė, o tuo adresu yra galiojanti 

nurodyto juridinio asmens VA dėžutė ir juridinis asmuo turi galiojančią nurodyto fizinio 

asmens ar padalinio VA dėžutę, pranešimas bus išsiųstas ir jūs būsite apie tai 

informuotas. 

 

Jei Jūsų nurodytos fizinio asmens ar padalinio VA dėžutės nėra, bet šiuo adresu yra 

galiojanti juridinio asmens VA dėžutė, jums bus pranešta, kad nurodytam adresatui 

pranešimo siųsti negalima, ir paklausta, ar norite siųsti juridiniam asmeniui: 

 
 

Pasirinkus „OK“, pranešimas bus išsiųstas juridiniam asmeniui, pasirinkus „Cancel“, 

pranešimas nebus išsiųstas, o naujo pranešimo puslapyje matysite bendrą klaidos 

pranešimą „Šiam adresatui šiuo adresu pranešimų siųsti negalima. Galite siųsti 

nurodytam juridiniam asmeniui“: 

 

 
 

Jei Jūsų nurodytos fizinio asmens ar padalinio VA dėžutės juridinis asmuo šiuo adresu 

neturi ir nėra juridinio asmens dėžutės, bet nurodytu adresu siųsti galima, jums bus 

pranešta, kad nurodytam adresatui pranešimo siųsti negalima, ir paklausta, ar norite 

siųsti adresu: 
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Pasirinkus „OK“, pranešimas bus išsiųstas adresu, pasirinkus „Cancel“, pranešimas nebus 

išsiųstas, o naujo pranešimo puslapyje matysite bendrą klaidos pranešimą „Šiam 

adresatui šiuo adresu pranešimų siųsti negalima. Galite siųsti nurodytu adresu“: 

 

 
 

Jei Jūsų nurodyto fizinio asmens, padalinio ar juridinio asmens VA dėžutės nėra ir 

nurodytu adresu siųsti negalima (nėra teisėtai su adresu susijusių asmenų arba jų yra 

daugiau kaip du), naujo pranešimo puslapyje matysite bendrą klaidos pranešimą „Šiam 

adresatui šiuo adresu pranešimų siųsti negalima“: 

 

Pranešimo išsiuntimas juridinio asmens padalinio fiziniam asmeniui 

Jei pranešimą siunčiate juridinio asmens padalinio fiziniam asmeniui, pvz., Vilnius, Vinco 

Kudirkos g. 18, UAB „Pavadinimas“, Raštinė, Vardas, Pavardė, ir jei tuo adresu yra 

galiojančios nurodyto juridinio asmens VA dėžutė, juridinio asmens padalinio ir juridinio 

asmens padalinio fizinio asmens VA dėžutė, pranešimas bus išsiųstas ir jūs būsite apie 

tai informuotas.  
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Jei Jūsų nurodyto fizinio asmens VA dėžutės nėra, bet tuo adresu yra galiojanti juridinio 

asmens padalinio dėžutė, jums bus pranešta, kad nurodytam adresatui pranešimo siųsti 

negalima, ir paklausta, ar norite siųsti juridinio asmens padaliniui: 

 

 
 

Pasirinkus „OK“, pranešimas bus išsiųstas juridinio asmens padaliniui, pasirinkus 

„Cancel“, pranešimas nebus išsiųstas, o naujo pranešimo puslapyje matysite bendrą 

klaidos pranešimą „Šiam adresatui šiuo adresu pranešimų siųsti negalima. Galite siųsti 

nurodytam juridinio asmens padaliniui“: 
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Gauti pranešimai 

Gautų pranešimų lauke galite peržiūrėti visus pranešimus, gautus į VA pranešimų 

dėžutes, į kurias turite teisę gauti pranešimus. 

Gautų pranešimų dėžutės pasirinkimas 

VA dėžučių pasirinkimo lauke rodomos VA dėžutės, į kurias jūs turite teisę gauti 

pranešimus: 

 

 
 

VA dėžučių pasirinkimo lauke galima pasirinkti, kad būtų rodomi visi gauti pranešimai 

arba į tam tikrą VA dėžutę gauti pranešimai. Kelių dėžučių vienu metu pasirinkti 

negalima. 

Pasirinkus „Visos“ ir nuspaudus „Rodyti“, bus rodomi visi gauti pranešimai. Pasirinkus 

tam tikrą VA dėžutę ir nuspaudus „Rodyti“, matysite tik į tą dėžutę gautus pranešimus. 

 

Prie dėžutės skliausteliuose esantis skaičius rodo, kiek dėžutėje yra neperskaitytų 

pranešimų. Jei dėžutėje pranešimų nėra arba visi pranešimai perskaityti, prie tos dėžutės 

skaičius skliausteliuose nerodomas: 

 

 
 

 

Pažymėjus lauką „Rodyti tik neperskaitytus“ ir nuspaudus „Rodyti“, bus parodyti tik 

neperskaityti pasirinktos dėžutės pranešimai: 
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Pranešimų sąrašas  

Gautų pranešimų lauke rodomas gautų pranešimų sąrašas, surūšiuotas pagal datą. 

Pranešimų sąrašo viršuje rodoma, kurios VA dėžutės pranešimai rodomi: 

 
 

Pranešimų sąraše matomas siuntėjas, pranešimo antraštė ir pranešimo gavimo laikas: 

 

 
 

Neperskaityti gauti pranešimai yra paryškinti: 

 

 
 

Jei pranešime yra prisegtas priedas ar el. parašu pasirašytas dokumentas, prie 

pranešimo rodoma sąvaržėles piktograma: 

 

 
 

Gautų pranešimų peržiūra  

Nuspaudus pranešimo antraštę, galima detaliai peržiūrėti gautą pranešimą.  
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Atsidarius gautą pranešimą, matoma detali informacija: siuntimo data, siuntėjas, 

gavėjas, pranešimo turinys, atsiųsti dokumentai ir jų tipas, įvykių istorija.  

 
 

Dokumentai, kuriuos norite išsisaugoti, pažymimi varnele. Visus dokumentus vienu metu 

galima pažymėti varnele, esančia dokumentų sąrašo pabaigoje. Norint atsisiųsti 

spaudžiama „Atsiųsti pažymėtus“.  
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Įvykiai, susiję su pranešimu, aprašomi „Įvykių istorijoje“. Galima peržiūrėti pranešimo 

išsiuntimo, perskaitimo, persiuntimo ir atsakymo datą ir laiką bei tai atlikusį asmenį.  
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Išsiųsti pranešimai 

Išsiųstų pranešimų puslapyje galima peržiūrėti pranešimus, išsiųstus iš VA pranešimų 

dėžučių, iš kurių asmuo turi teisę siųsti pranešimus. 

VA dėžučių pasirinkimo laukas  

VA dėžučių pasirinkimo lauke galima pasirinkti, kad būtų rodomi visi išsiųsti pranešimai 

arba iš tam tikros VA dėžutės išsiųsti pranešimai. Kelių dėžučių vienu metu pasirinkti 

negalima. 

Pasirinkus „Visos“ ir nuspaudus „Rodyti“, bus rodomi visi išsiųsti pranešimai. Pasirinkus 

tam tikrą VA dėžutę ir nuspaudus „Rodyti“, matysite tik iš tos dėžutes išsiųstus 

pranešimus: 

 

 
 

Pažymėjus lauką „Rodyti tik gavėjo neperskaitytus“ ir nuspaudus „Rodyti“, bus rodomi 

tik neperskaityti pasirinktos dėžutės pranešimai: 

 

 

 

Pranešimų sąrašas 

Išsiųstų pranešimų lauke rodomas išsiųstų pranešimų sąrašas, surūšiuotas pagal datą. Pranešimų 
sąrašo viršuje matyti, kurios VA dėžutės pranešimai rodomi: 
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Pranešimų sąraše matomas adresatas, pranešimo antraštė ir pranešimo gavimo laikas: 

 

 
  

Taip pat matyti, ar gavėjas perskaitė atsiųstą pranešimą, ar dar jo neperskaitė (uždaryto 

arba atidaryto voko piktograma): 

 

 
 

Jei pranešime yra prisegtas priedas ar el. parašu pasirašytas dokumentas, prie 

pranešimo rodoma sąvaržėles piktograma: 

 

 

Išsiųstų pranešimų peržiūra  

Nuspaudus pranešimo antraštę, galima detaliai peržiūrėti išsiųstą pranešimą.  

 

 
 

Atsidarius išsiųstą pranešimą, matoma detali informacija: siuntimo data, siuntėjas, 

gavėjas, pranešimo turinys, siųsti dokumentai ir jų tipas, įvykių istorija. Išsiųstus 

pranešimus taip pat galima išsisaugoti kaip šabloną.  

 



VIRTUALIOJO ADRESO VIEŠOJI ELEKTRONINĖ PASLAUGA                  NAUDOTOJO VADOVAS 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
El. Pastas: virtualusadresas@registrucentras.lt 

INFORMACINĖ TARNYBA 

Tel. (8 5) 268 8262 
"Omnitel" ir "Bitė" klientams - 1637 
 

 

29 

 

 
 

Jei pranešimas buvo siunčiamas keliems  gavėjams, visus gavėjus galite pamatyti  

skiltyje „Gavėjas“: 

 

 
 

Dokumentai, kuriuos norite išsisaugoti, pažymimi varnele. Visus dokumentus vienu metu 

galima pažymėti varnele, esančia dokumentų sąrašo pabaigoje. Norėdami atsisiųsti 

dokumentus, spauskite „Atsiųsti pažymėtus“.  
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Įvykiai, susiję su pranešimu, aprašomi „Įvykių istorijoje“. Galima peržiūrėti pranešimo 

išsiuntimo, perskaitymo, persiuntimo ir atsakymo datą ir laiką bei informaciją apie tai 

atlikusį asmenį.  
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Mano adresai 

Puslapis „Mano adresai“ skirtas VA pranešimų dėžučių peržiūrai ir tvarkymui. VA dėžutės 

sugrupuotos pagal adresą ir išrikiuotos abėcėlės tvarka. Prie kiekvienos VA dėžutės 

rodomas dėžučių savininkų skaičius, galiojimo laikas ir galimi veiksmai.   

Nuspaudę prie dėžutės esantį išskleidimo mygtuką, matysite visas dėžutes, esančias tuo 

adresu: 

 

 
 

 

 

VA dėžutės yra šių tipų: 

 kuriose yra nurodytas tik adresas; 

 kuriose, be adreso, yra nurodytas ir fizinis arba juridinis asmuo; 

 kuriose, be adreso ir juridinio asmens, yra nurodytas padalinys ir (ar) fizinis 

asmuo.  

Priklausomai nuo turimų teisių, galimi veiksmai matomi, išskleidus veiksmų meniu: 

 

Dėžutės peržiūra 

Norėdami peržiūrėti VA dėžutę, iš veiksmų meniu pasirinkite „Peržiūrėti dėžutę“.  



VIRTUALIOJO ADRESO VIEŠOJI ELEKTRONINĖ PASLAUGA                  NAUDOTOJO VADOVAS 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
El. Pastas: virtualusadresas@registrucentras.lt 

INFORMACINĖ TARNYBA 

Tel. (8 5) 268 8262 
"Omnitel" ir "Bitė" klientams - 1637 
 

 

32 

 

 
 

Atsidariusiame lange matomi dėžutės savininkai, tvarkytojai ir su ja susijusios dėžutės. 

Adreso VA dėžutė gali turėti daug savininkų ir jų priskirtų tvarkytojų, todėl tvarkytojai ir 

savininkai, turintys teisę į adreso VA dėžutę, rodomi atskiromis grupėmis:  

 

 
 

 

Teisės 

Veiksmai, kuriuos leidžia atlikti kiekviena teisė, aprašyti toliau. Kiekvienai teisei atskiros 

galiojimo datos nurodyti negalima, todėl jei nurodysite galiojimo datą, ji galios visoms 

suteiktoms teisėms.   

 

Suteikus teisę „Gauti pranešimus“, prie VA prisijungęs naudotojas galės peržiūrėti visus į 

VA dėžutę gautus pranešimus nuo teisės suteikimo momento. Taip pat VA dėžutė bus 

matoma puslapyje „Mano adresai“, kur bus galima peržiūrėti dėžutės savininkus bei 

visus priskirtus tos dėžutės tvarkytojus. 

 

Suteikus teisę „Siųsti pranešimus“, prie VA prisijungęs naudotojas galės peržiūrėti visus 

nuo teisės suteikimo momento iš VA dėžutės išsiųstus pranešimus. Jis taip pat galės 

siųsti pranešimus iš šios dėžutės. VA dėžutę bus galima matyti ir puslapyje „Mano 

adresai“, kur bus galima peržiūrėti dėžutės savininkus bei visus priskirtus tos dėžutės 

tvarkytojus. 
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Suteikus teisę „Priskirti tvarkytojus“, prie VA prisijungęs naudotojas galės peržiūrėti 

dėžutės savininkus bei visus priskirtus tos dėžutės tvarkytojus. Ši teisė taip pat leidžia 

priskirti naujus tvarkytojus ir redaguoti arba panaikinti tvarkytojų teises. 

 

Suteikus teisę „Kurti dėžutes“, prie VA prisijungęs naudotojas galės redaguoti arba 

uždaryti visas sukurtas dėžutes. Naudotojas, turėdamas teisę kurti dėžutes prie adreso 

dėžutės ar juridinio asmens (padalinio) dėžutės, matys visas susijusias fizinio ar juridinio 

asmens dėžutes.  

VA dėžutės kūrimas  

Turėdamas teisę kurti naują VA dėžutę, naudotojas gali sukurti ją tam tikru adresu, 

juridiniam asmeniui arba juridinio asmens padaliniui, veiksmų meniu išsirinkęs veiksmą 

„Sukurti naują dėžutę“: 

 

VA dėžutės kūrimas tam tikru adresu  

Atsidariusiame dėžutės sukūrimo lange pasirinkite asmens, kuriam kuriama dėžutė, tipą:  

 

 
 

Jei norite sukurti VA dėžutę fiziniam asmeniui, pasirinkite „Fizinis asmuo“, suveskite 

fizinio asmens kodą, vardą, pavardę, galite nurodyti dėžutės galiojimo datą, ir spauskite 

„Išsaugoti“. Nepavykus sukurti dėžutės, pasirodys pranešimas ir priežastys, kodėl 

nepavyko: 
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Duomenis patikslinus, gausite: 

 
 

Jei norite sukurti VA dėžutę juridiniam asmeniui, pasirinkite „Juridinis asmuo“, 

nurodykite juridinį asmenį, atlikę Juridinio asmens paieška, galite nurodyti dėžutės 

galiojimo datą, ir spauskite „Išsaugoti“.  

 
 

Sėkmingu fizinio ar juridinio asmens dėžutės sukūrimo atveju matysite tokį pranešimą ir 

galėsite peržiūrėti sukurtą dėžutę:  
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Jei norite sukurti VA dėžutę advokatui, notarui ar antstoliui, pasirinkite „Advokatas, 

antstolis arba notaras“ , nurodykite teisinį asmenį, atlikę Advokato, antstolio arba notaro 

paieška“, galite nurodyti dėžutės galiojimo datą, ir spauskite „Išsaugoti“.  

 
 

VA dėžutės, susijusios su juridiniu asmeniu, sukūrimas 

Susijusią su juridiniu asmeniu VA dėžutę galima kurti, veiksmų meniu išsirinkus veiksmą 

„Sukurti naują dėžutę“: 

 
 

Atsidariusiame dėžutės sukūrimo lange pasirinkite „Fizinis asmuo“ arba „Juridinio asmens 

padalinys“:  

 

 
 

Pasirinkę „Fizinis asmuo“, suveskite fizinio asmens kodą, vardą, pavardę, galite nurodyti 

dėžutės galiojimo datą, ir spauskite „Išsaugoti“. Nepavykus sukurti nurodyto fizinio 

asmens dėžutės, pasirodys pranešimas ir priežastys, kodėl nepavyko: 
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Sėkmingu dėžutės sukūrimo atveju sukūrimo atveju matysite tokį pranešimą ir galėsite 

peržiūrėti sukurtą dėžutę:  

 
 

Pasirinkę „Padalinys“, suveskite padalinio pavadinimą, galite nurodyti dėžutės galiojimo 

datą, ir spauskite „Išsaugoti“.  
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Nepavykus sukurti padalinio dėžutės, pasirodys pranešimas ir priežastys, kodėl 

nepavyko. 

 
 

Sėkmingu dėžutės sukūrimo atveju sukūrimo atveju matysite tokį pranešimą ir galėsite 

peržiūrėti sukurtą dėžutę:  

 

 

 

VA dėžutės, susijusios su juridinio asmens padaliniu, sukūrimas 

Susijusią su juridinio asmens padaliniu VA dėžutę galima kurti, veiksmų meniu išsirinkus 

veiksmą „Sukurti naują dėžutę“: 

 
 

Atsidariusiame dėžutės sukūrimo lange suveskite fizinio asmens kodą, vardą, pavardę, 

galite nurodyti dėžutės galiojimo datą, ir spauskite „Išsaugoti“. Nepavykus sukurti 

padalinio dėžutės, pasirodys pranešimas ir priežastys, kodėl nepavyko: 
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Sėkmingu dėžutės sukūrimo atveju sukūrimo atveju matysite tokį pranešimą ir galėsite 

peržiūrėti sukurtą dėžutę:  

 

 

VA dėžutės redagavimas 

VA dėžutę galima redaguoti, veiksmų meniu išsirinkus veiksmą „Redaguoti dėžutę“: 

 
 

Atsidariusiame lange galite redaguoti dėžutės galiojimo datą. Ją galite nurodyti ne 

ankstesnę nei redagavimo dienos. Dėžutė galios iki nurodytos dienos pabaigos. Jei jums 

suteiktų teisių galiojimo data ribota, redaguodami VA dėžutę, negalėsite nurodyti 

vėlesnės datos negu nurodyta jums suteiktose teisėse. Jei datos nenurodysite – dėžutė 

galios neribotai. Redaguodami juridinio asmens padalinio dėžutę, galite redaguoti ir 

padalinio pavadinimą: 
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Tam tikru adresu esančio juridinio asmens padalinio pavadinimas negali kartotis. 

Pakeitus padalinio pavadinimą, su padaliniu susijusių fizinių asmenų VA dėžučių padalinio 

pavadinimas atnaujinamas automatiškai. 

VA dėžutės uždarymas 

VA dėžutę galite uždaryti, veiksmų meniu išsirinkę veiksmą „Pašalinti dėžutę“: 

 
Atsidariusiame lange Jūsų paklaus, ar tikrai norite uždaryti dėžutę. Jūs galite atšaukti 

arba patvirtinti dėžutės uždarymą.  
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Tvarkytojo priskyrimas 

VA dėžutei priskirti tvarkytoją galite, nuspaudę mygtuką „Priskirti tvarkytoją“: 

 
 

Pasirinkę „Priskirti tvarkytoją“, atsidariusiame tvarkytojo priskyrimo lange matysite, 

kokiai dėžutei priskiriate tvarkytoją. Priskirdami tvarkytoją, turite pasirinkti asmens tipą 

– „Fizinis asmuo“, „Juridinis asmuo“ arba „Advokatas, antstolis, notaras“: 

 

 

 
 

 

 

 

Jei tvarkytoju norite priskirti fizinį asmenį, pasirinkite asmens tipą „Fizinis asmuo“ ir 

suveskite fizinio asmens kodą, vardą, pavardę. Jei tvarkytoju norite priskirti juridinį 

asmenį, pasirinkite „Juridinis asmuo“ ir nurodykite juridinį asmenį atlikdami Juridinio 

asmens paieška. . Jei tvarkytoju norite priskirti teisinį asmenį, pasirinkite „Advokatas, 

antstolis, notaras“ ir nurodykite juridinį asmenį atlikdami Advokato, antstolio arba notaro 

paiešką.  

 

 

Priskirdami tvarkytoją, turite pažymėti jam suteikiamas teises. Priskiriamam tvarkytojui 

galima suteikti tik tas teises, kurias turi priskiriantis asmuo.  
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Galima nurodyti tvarkytojui sukuriamų teisių galiojimo datą užpildant lauką „Teisės 

suteikiamos iki“. Negalima suteikti teisių vėlesniam laikui negu jums suteiktų teisių 

galiojimo data. Nurodę vėlesnę datą, pamatysite pranešimą, kuriame bus parašyta 

galutinė galiojimo data: 

 

 
 

Sėkmingu tvarkytojo priskyrimo prie dėžutės atveju matysite pranešimą ir priskirtą 

tvarkytoją: 
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Tvarkytojo teises redaguoti (pašalinti) gali jį priskyręs savininkas ir kiti jo priskirti 

tvarkytojai, kurie turi teisę „Priskirti tvarkytojus“. 

Tvarkytojo teisių redagavimas 

Norėdami redaguoti tvarkytojo teises, iš pradžių veiksmų meniu pasirinkite „Peržiūrėti 

dėžutę“:  

 
 

Atsidariusiame lange matomi konkrečiai VA dėžutei priskirti tvarkytojai, taip pat kokias ir 

iki kada galiojančias teises kiekvienas tvarkytojas turi. Veiksmų meniu pasirinkite 

„Redaguoti tvarkytoją“: 
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Redaguodami Jūs galite suteikti arba panaikinti turimas teises. Pavyzdžiui, jei turite teisę 

gauti pranešimus ir priskirti tvarkytojus, suteikti arba panaikinti (jei redaguojamas 

tvarkytojas ją turi) teisės siųsti pranešimus ar kurti dėžutes negalėsite. 

 

 
 

Redaguodami tvarkytojo teises, galite nurodyti jų galiojimo datą, užpildydami lauką 

„Teisės suteikiamos iki“. Negalima suteikti teisių vėlesniam laikui negu jums suteiktų 

teisių galiojimo data. Nurodę vėlesnę datą, matysite pranešimą, kuriame bus parašyta 

galutinė galiojimo data: 
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Pakeitus datą ir ją išsaugojus, visų redaguojamo tvarkytojo teisių galiojimo data pasikeis 

iki nurodytos, įskaitant ir tas, kurių redaguoti negalite.   

Tvarkytojo teisių panaikinimas 

Veiksmų meniu pasirenkite „Pašalinti tvarkytoją“: 

 

 
 

Atsidariusiame lange Jūsų paklaus, ar tikrai norite panaikinti visas tvarkytojui suteiktas 

teises. Jūs galite atšaukti arba patvirtinti tvarkytojo teisių panaikinimą. 
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VA dėžučių ir tvarkytojų galiojimo laikinas sustabdymas 

Jei adreso savininkas tampa buvusiu adreso savininku, visi jo priskirti tvarkytojai ar tų 

tvarkytojų priskirti tvarkytojai bei jo ar jo priskirtų tvarkytojų sukurtos VA dėžutės yra 

laikinai sustabdomos: 

 

 

  
 

VA dėžutės galiojimas bus laikinai sustabdomas, atliekant bet kokį veiksmą (redagavimą, 

naujo tvarkytojo priskyrimą ir t. t.). Laikinas dėžučių galiojimo sustabdymas atliekamas 

ir tada, kai pranešimas siunčiamas į adreso arba su adresu susijusią VA dėžutę. 

Laikinai sustabdytomis dėžutėmis naudotis negalima, t. y. negalima į jas siųsti ar gauti 

pranešimų, taip pat negalima iš jų siųsti, joms negalima priskirti tvarkytojų ir t. t. 

VA dėžučių ir tvarkytojų galiojimo patvirtinimas 

Laikinai sustabdytų pranešimo dėžučių ar tvarkytojų galiojimą turi teisę patvirtinti 

naujasis adreso savininkas, kitas esamas adreso savininkas (jei toks yra) arba jo priskirti 

tvarkytojai, jei jie turi tokią teisę. 

 

Naujojo ar esamo adreso savininko tvarkytojai, kurie turi teisę kurti dėžutes gali 

patvirtinti ir tuo adresu esančias laikinai sustabdytas fizinių ar juridinių asmenų dėžutes.  

Patvirtinus VA dėžutės galiojimą, ji ir visos su ja susijusios dėžutės tampa aktyvios, t. y. 

į jas galima siųsti bei gauti pranešimus, taip pat iš jų galima siųsti pranešimus, priskirti 

tvarkytojus ir t. t. 
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 Prašymo sukurti VA dėžutę siuntimas  

Jei neturite VA dėžutės arba norite turėti VA po juridiniu arba teisiniu(advokatas, 

antstolis, notaras) asmeniu, galite pateikti prašymą. Šiam veiksmui atlikti, skiltyje „Mano 

adresai“ reikia pasirinkti „Jūsų prašymai“ ir spausti „Naujos dėžutės sukūrimo 

prašymas“. Po prašymo išsiuntimo, gavėjas-VA dėžutės savininkas galės patvirtinti arba 

atmesti Jūsų pateiktą prašymą. 

 

 
Prašymą VA dėžutei sukurti galima siųsti konkrečiu adresu, juridiniam asmeniui arba 

advokatui/antstoliui/notarui.  

Norėdami, kad Jums būtų sukurta VA dėžutė konkrečių adresu, reikia užpildyti skiltį 

„Adresas“, tuomet Jūsų prašymas bus išsiųstas konkrečiam adresatui susijusiam su 

adresu. 

 
Išsiuntus prašymą matysite: 

 
 

Norėdami, kad Jums būtų sukurta VA dėžutė konkrečioje įmonėje, reikia užpildyti skiltį 

„Juridinis asmuo“, tuomet Jūsų prašymas bus išsiųstas juridinio asmens vadovui.  
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Užpildžius reikiamą informacija prašymas išsiunčiamas paspaudus „Išsiųsti prašymą“. Po 

sėkmingo prašymo išsiuntimo busite informuoti apie sėkmingai išsiųstą prašymą.  

Išsiųsti prašymai bus matomi iki to momento, kol jie nebus patvirtinti. Po patvirtinto 

prašymo VA dėžutė atsiras prie kitų adresų skiltyje „Adresai“.  

Esant poreikiui iki prašymo patvirtinimo galite savanoriškai pašalinti išsiųstą prašymą 

spausdami „Pašalinti“. 

 

 

Prašymo sukurti VA dėžutę patvirtinimas 

VA dėžutės sukūrimui gautus prašymus galima peržiūrėti, kurti arba atmesti pasirinkus 

„Prašymai Jums“. 
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Nustatymai 

Nustatymų puslapyje galite nurodyti, ar norite būti informuotas nurodytu el. paštu apie 

įvykius VA dėžutėse:  

 
 

El. pašto adreso įvedimo laukas aktyvuojamas, pažymėjus varnele „Informuoti el. paštu 

apie naujai gautą pranešimą.“ Įrašius el. pašto adresą ir jį išsaugojus, Jūs būsite 

informuojamas el. paštu kiekvieną kartą, kai pasirinktose VA pranešimų dėžutėse bus 

gautas naujas pranešimas. 

 

El. pašto adreso lauke bus siūloma pasirinkti el. pašto adresą, kurį esate nurodę 

savitarnos sistemos lange „Mano duomenys“ pildomoje asmeninėje informacijoje: 

 

 
 

Jei laukas buvo tuščias arba įrašėte kitą el. pašto adresą negu buvo siūlomas ir 

nuspaudėte „Išsaugoti“, Jūsų asmeninėje informacijoje, esančioje lange „Mano 

duomenys“, el. pašto adresas taip pat atsinaujins.  
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Juridinio asmens atstovavimas 

Jeigu esate juridinio asmens atstovas ir norite naudotis virtualaus adreso paslauga ne 

kaip fizinis, o kaip juridinis asmuo, kairės ekrano pusės viršuje paspauskite „Keisti“: 

 

 
 

Atsidariusiame lange „Mano duomenys“ pasirinkite kam norite atstovauti: 

 

 

 



VIRTUALIOJO ADRESO VIEŠOJI ELEKTRONINĖ PASLAUGA                  NAUDOTOJO VADOVAS 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
El. Pastas: virtualusadresas@registrucentras.lt 

INFORMACINĖ TARNYBA 

Tel. (8 5) 268 8262 
"Omnitel" ir "Bitė" klientams - 1637 
 

 

50 

 

Adreso paieška 

Adreso paieška atliekama naujo pranešimo lange pasirinkus šaltinį „Naujas gavėjas“ ir 

prie adreso lauko nuspaudus nuorodą „Surasti“: 

 

 
 

Nuspaudus nuorodą, atsidaro adreso paieškos langas: 

 
 

Adreso paieškos laukuose pradėkite rašyti savivaldybės, gyvenamosios vietovės ar 

gatvės pavadinimo fragmentą. Sistema automatiškai atliks paiešką. Pasirinkite 

pavadinimą iš paieškos rezultatų sąrašo.  

 
Pasirinkus adresą, aktyvuosis adreso sudedamoji dalis „Nr.“, t. y. numeris gatvėje. 

 

Jei gyvenamoji vietovė neturi gatvių, prie gyvenamosios vietovės pavadinimo bus 

prierašas „(be gatvių)“. Pasirinkus tokią vietovę, iškart aktyvuosis laukas „Nr.“, t. y. 

numeris gyvenamojoje vietovėje.  

 

Įrašius namo numerį, aktyvuosis laukas „Patalpos/Buto Nr.“, kur galite įrašyti patalpos 

(buto) numerį. Jei name nėra butų, laukas nebus aktyvus. 
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Nuspaudus ant gauto rezultato nuorodos, pasirinktas adresas bus rodomas naujo 

pranešimo lauke „Adresas“: 
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Juridinio asmens paieška 

Juridinio asmens paieška atliekama naujo pranešimo lange. Pasirinkite šaltinį „Naujas 

gavėjas“ ir prie juridinio asmens lauko spauskite nuorodą „Surasti“: 

 

 
 

Nuspaudus nuorodą, atsidaro juridinio asmens paieškos langas: 

 

 
Juridinio asmens paiešką galite atlikti, įvedę juridinio asmens pavadinimą arba kodą. 

 

Jei norite ieškoti pagal pavadinimą, pavadinimo lauke įveskite norimo ieškoti pavadinimo 

pradžios fragmentą (ne mažiau kaip 3 simbolius) arba visą žodį ir spauskite „Ieškoti“.  

Jei pažymėsite varnele lauką „Ieškoti tikslios frazės“, bus ieškomas tik visas žodis, 

atitinkantis įrašytą frazę. 

 

Jei norite ieškoti pagal kodą, nurodykite visus 9 juridinio asmens kodo skaitmenis lauke 

„Kodas“. 

 

Jei tokio juridinio asmens nėra, matysite informacinį pranešimą. Jei rastų rezultatų yra 

daug, jie bus pateikti languose. 
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Advokato, antstolio arba notaro paieška 

Advokato, antstolio arba notaro paieška atliekama naujo pranešimo lange. Pasirinkite 

šaltinį „Naujas gavėjas“ ir prie advokato, antstolio arba notaro lauko spauskite nuorodą 

„Surasti“: 

 
Nuspaudus nuorodą, atsidaro advokato, antstolio arba notaro paieškos langas: 

 
 

 Paieškos laukelyje suveskite advokato, antstolio arba notaro vardą, pavardę: 
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Dažniausiai užduodami klausimai  

Šiame skyriuje pateikiami atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, susijusius su 

virtualiojo adreso viešąja el. paslauga ir jos naudojimu. Jeigu tarp jų neradote atsakymų 

jums rūpimais klausimais, kreipkitės elektroninio pašto adresu 

virtualusadresas@registrucentras.lt. Elektroniniame laiške nurodykite savo vardą ir 

pavardę, pareigas ir instituciją. 

Kas yra teisėtai su adresu susijęs asmenys? 

Virtualiojo adreso viešojoje el. paslaugoje teisėtai su adresu susijusiais asmenimis 

laikomi asmenys, turintys tuo adresu nuosavybės teisę, turto patikėjimo teisę arba yra 

įregistruotas juridinis faktas: sudaryta nuomos sutartis, sudaryta subnuomos sutartis, 

sudaryta panaudos sutartis. Taip pat savo gyvenamąją vietą tuo adresu deklaravę 

asmenys. Su adresu susijusiais asmenimis laikomi juridiniai asmenys, kurių buveinė 

Juridinių asmenų registre registruota tuo adresu.  

Virtualiojo adreso viešosios el. paslaugos naudotojo vadove jie vadinami adreso 

savininkais. 

Kodėl naujo pranešimo lange nematau adresų knygutės? 

Adresų knygutė tampa matoma, kai joje yra išsaugotas bent vienas gavėjas, kuriam 

esate sėkmingai išsiuntę pranešimą. Detaliau apie gavėjo išsaugojimą adresų knygutėje 

galite pasiskaityti skyriuje Gavėjo išsaugojimas adresų knygutėje. 

Kaip pašalinti išsaugotą gavėją iš adresų knygutės? 

Gavėją galite pašalinti, atsidarę naujo pranešimo puslapį, pasirinkę šaltinį adresų 

knygutėje ir joje nuspaudę gavėjo pašalinimo mygtuką. Detaliau apie gavėjo pašalinimą 

iš adresų knygutės galite perskaityti skyriuje Gavėjo pašalinimas iš adresų knygutės. 

Kodėl nurodytam gavėjui negalima išsiųsti pranešimo? 

Išsiųsti nurodytam gavėjui gali nepavykti tokiais atvejais: nėra gavėjo VA dėžutės, VA 

dėžutė yra, bet jos galiojimas laikinai sustabdytas, VA dėžutė nebegalioja (jei buvo 

nurodytas dėžutės galiojimo laikas) arba dėžutė buvo uždaryta (apie pranešimo 

pristatymą adresatui galite pasiskaityti skyriuje Pranešimo išsiuntimas ).  

Kodėl juridinio asmens padalinių laukas nepasidaro aktyvus, nurodžius 
adresą ir juridinį asmenį? 

Jei nurodžius adresą ir juridinį asmenį, padalinių laukas nepasidaro aktyvus, reiškia, kad 

juridinis asmuo šiuo metu neturi galiojančių padalinių VA dėžučių. Padalinio VA dėžutė 

nebegalioja (jei buvo nurodytas galiojimo laikas), buvo uždaryta arba jos galiojimas 

laikinai sustabdytas.  

Kodėl nematau VA dėžutės gautų ir išsiųstų pranešimų ar naujo 
pranešimo išsiuntimo languose, nors matau jas lange „Mano adresai“? 

Lange „Mano adresai“ galite matyti ir dėžutes, į kurias neturite jokių teisių, su kuriomis 

negalite atlikti jokių veiksmų. Kad VA dėžutė matytųsi gautų pranešimų lange, turite 

turėti teisę gauti pranešimus. Kad VA dėžutė matytųsi išsiųstų pranešimų arba naujo 

pranešimo siuntimo lange, turite turėti teisę siųsti pranešimus. 

http://www.finmin.lt/finmin.lt/failai/apskaitos_reforma/DUK/DUK_2010-06-18.pdf
mailto:virtualusadresas@registrucentras.lt
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Kodėl nematau viso pranešimo dėžutės pavadinimo gautų, išsiųstų ar 
naujo pranešimo langų dėžučių pasirinkimo lange? 

Ilgas pranešimo dėžutės pavadinimas į kitą eilutę neperkeliamas. Jei norite pamatyti visą 

dėžutės pavadinimą, užveskite pelytės rodyklę ant jo ir matysite: 

 

Ar galiu pasirinkti kelias VA dėžutes iš karto, kad matyčiau jų 
pranešimus? 

Virtualiojo adreso sistemoje Jūs galite pasirinkti matyti pranešimus iš visų šiuo metu 

galiojančių dėžučių arba pasirinkti tik tam tikrus VA dėžutėje esančius pranešimus. 

Kodėl sukūrus arba patvirtinus dėžutę, negavau teisių jos redaguoti ar 
uždaryti? 

Kai sukuriate arba patvirtinate laikinai sustabdytą VA dėžutę, gaunate teisę ją redaguoti 

arba uždaryti, išskyrus atvejus, kai ši dėžutė yra adreso savininko. Adreso savininkų 

dėžučių redaguoti arba uždaryti negalima tol, kol jis yra to adreso savininkas. 

Kodėl nebematau VA dėžutės, kuria naudojausi? 

Jei VA dėžutė buvo pašalinta, baigė galioti (jei buvo nurodytas dėžutės galiojimo laikas) 

arba buvo laikinai sustabdytas VA dėžutės galiojimas (apie galiojimo laikiną sustabdymą 

skaitykite skyriuje VA dėžučių ir tvarkytojų galiojimo laikinas sustabdymas). 


