
Kaip pateikti 2-KN arba 2-KN(durpės) ataskaitas naudojantis elektroninėmis paslaugomis 

Pateikti  duomenis  naudojantis elektroninėmis paslaugomis gali asmuo, turintis teisę naudoti 

įmonės banko kortelę arba darbuotojas, kuriam suteikta teisė pateikti duomenis įmonės vardu, t.y. 

asmuo, galintis atstovauti įmonę. 

Lietuvos geologijos tarnybos elektroninių paslaugų portalas iškviečiamas: 

arba paspaudus el.paslaugų paveikslėlį Lietuvos geologijos tarnybos tinklapio pirmame puslapyje: 

I. Pagrindinis elektroninių paslaugų portalo ekranas, kuriame : 

a) Galite „prisijungti“ (autentifikuotis);

b) Surasti gavybos duomenų teikimo paslaugas.

el.adresu: https://www.lgt.lt/epaslaugos/



II. Prisijungimas prie elektroninių paslaugų sistemos 

Prisijungimas prie LGT elektroninių paslaugų sistemos atliekamas per elektroninių valdžios vartų portalą, į 

kurį pateksite paspaudę mygtuką [Prisijungti]. 

2.1. Jei Jūs prisijungimui  naudojate įmonės  bankinę kortelę 

e.valdžios vartų portale nurodykite, kad jungiatės kaip verslo įmonė, t.y. pasirinkite nuorodą:  „Verslo 

subjektas“ 

 

 

Pasirinkite banką ir nurodykite prisijungimui reikalingus duomenis: 

 

 

2.2. Jei Jūs prisijungimui  naudojate savo asmens tapatybės patvirtinimo dokumentus (asmeninę banko 

kortelę, asmens tapatybės kortelę, mobiliojo parašo įrangą ar pan): 

 

e.valdžios vartų portale pasirinkite nuorodą „Gyventojas“ 



 

toliau renkitės Jums tinkantį asmens tapatybės patvirtinimo būdą: 

 

 

                      

Teisingai užpildžius prisijungimo duomenis e.valdžios vartų portale būsite nukreiptas į LGT elektroninių 

paslaugų prisijungimo langą.  Spauskite [Patvirtinti]: 

 



 

ir būsite sugrąžintas į pagrindinį LGT elektroninių paslaugų portalo puslapį jau kaip „prisijungęs“ 

naudotojas. 

 

III. Verslo subjekto atstovavimas 

 Po Jūsų autentifikavimo e.valdžios vartų portale, LGT elektroninių paslaugų pagrindiniame ekrane vietoj 

[Prisijungti] bus rodomi Jūsų įmonės pavadinimas (jei jungėtės kaip „verslo subjektas“) arba „vardas 

pavardė“ (jei jungėtės kaip „gyventojas“): 

 

Jei Jūs prisijungėte kaip fizinis asmuo,  ir Jums jau suteikta teisė atstovauti įmonę, laukelyje „Atstovauja“ 

pateikiamame sąraše pasirinkite  įmonės pavadinimą. 

Toliau eikite į 2-KN formos pildymą (žr. Skyrių IV. „Gavybos duomenų teikimas“). 

Jei laukelyje „Atstovauja“  pateikiamame sąraše yra tik Jūsų vardas ir pavardė, reikia kad Jums būtų suteikta 

teisė atstovauti įmonę. 

Atstovavimo teisė suteikiama 1 kartą ir galioja iki atstovavime nurodytos datos arba iki kol atstovavimo 

teisės nepanaikina Jūsų įmonės vadovai. 

Jei Jums dar nesuteikta teisė atstovauti įmonę: 

1. Žingsnis. Užpildykite atstovavimo prašymą. 

1.1.Pasirinkite pagrindiniame ekrane esančio meniu punktą „Mano duomenys“/“Atstovavimo prašymai“ 

 

1.2.  Prašymų sąrašo ekrane spauskite „Sukurti naują“: 



 

1.3. Užpildykite prašymo formą: 

 

1.4. Paspaudus „Išsaugoti naują“, apačioje  atsiras  blokas „Atstovaujamos paslaugos“: 

 

1.5. Spauskite „Pridėti“ ir iš sąrašo pasirinkite reikiamas paslaugas: 

 

1.6. Nepamirškite išsaugoti: paspauskite mygtuką [Išsaugoti]. 

2 Žingsnis. Prašymas turi būti patvirtintas. 

Atstovavimo prašymą turi būti patvirtinti asmuo, turintis teisę prisijungti  įmonės vardu.  Prisijungus prie  

elektroninių paslaugų sistemos (kaip prisijungti įmonės vardu žr. II skyriuje), reikia rinkti „Mano 



duomenys“/“atstovavimo patvirtinimas“: 

 

 

Pateiktame prašymų sąraše suraskite reikiamą: 

 

Paspaudus redagavimo mygtuką  ir, įsitikinę kad nurodyti duomenys teisingi,  prašymo duomenų 

peržiūros lange spauskite „Patvirtinti“: 

 

 

Atstovavimo prašymas patvirtintas. 

Atstovavimo prašymas pateikiamas 1 kartą ir galioja iki prašyme nurodytos „Pabaiga“ datos arba 

tol, kol atstovavimo nepašalina įmonės vardu prisijungęs asmuo. 



 

IV. Gavybos duomenų teikimas. 

Jei prisijungėte kaip fizinis asmuo, ir Jums suteikta teisė įmonės vardu teikti duomenis, nepamirškite 

nurodyti, kokią įmonę atstovaujate: 

 

 

 

 Žingsnis 1. Pasirinkite paslaugą. 

Pasirinkus „Duomenų teikimas į sistemas“/ „žemės gelmių registras“ ekrane pateikiamas paslaugų sąrašas: 

 

Pasirinkus paslaugą, atidaromas paslaugos aprašymo langas: 

 

Jei Jūs esate prisijungęs ir turite teisę  teikti duomenis, spauskite mygtuką [Tęsti] (jis bus aktyvus). Jei Jūs 

neturite teisės teikti šiuos duomenis, sistema pateiks atitinkamą pranešimą. Jei pamiršote prisijungti, 

spauskite [Prisijungti] ir būsite nukreiptas į e-valdžios portalą. 



 

Žingsnis 2. Pasirinkite (sukurkite) dokumentą. 

Pasirinkus reikalingą paslaugą, atidaromas Jūsų teikiamų/pateiktų dokumentų sąrašas. 

Jei ataskaitą teikiate pirmą kartą, dokumentų sąrašas bus tuščias. Rinkitės [Sukurti]: 

  

Jei jau esate pradėjęs pildyti, pateikęs LGT užpildytus  dokumentus, matysite dokumentų sąrašą, kuriame 

galite susirasti anksčiau pildytą ar grąžintą patikslinti dokumentą: 

 

Paspaudus redagavimo mygtuką, įeisite į dokumento paraiškos duomenis: 

 

Žingsnis 3. Nurodykite savo kontaktinius duomenis: 

Dalis „kontaktinių“ duomenų bus užpildyta automatiškai, jei juos jau nurodėte per „Mano duomenys“: 

 

 

Patikrinkite, jei reikia papildykite. 

Spauskite [Išsaugoti] ir (jei užpildyti visi privalomi, t.y. pažymėti žvaigždute laukai)  [Tęsti]. 



Žingsnis 4. Pildykite ataskaitos duomenis: 

 

Kai užpildysite laukus,  paspauskite [Išsaugoti naują] ir ekrane atsiras kortelės detaliems duomenims 

nurodyti:

  

 

Užpildžius visus duomenis, patikrinkite: paspauskite [Tikrinti duomenis]. 

Jei sistema klaidų nerado, pateikite duomenis Lietuvos geologijos tarnybos specialistams: paspauskite 

[Pateikti]. 

Atminkite: 

Kol duomenys „nepateikti“, juos galite matyti tik Jūs! 

Pradėtos pildyti ir “nepateiktos” į LGT gavybos ataskaitos sistemoje saugomos 30 kalendorinių dienų. 

Pasibaigus šiam terminui, nepatvirtintos ataskaitos iš el.paslaugų sistemos ištrinamos automatiškai. 

 


