
ELEKTRONINĖ GYVENTOJŲ 

APTARNAVIMO SISTEMA 
 

EGAS 



Prisijungimas prie EGAS 

Interneto naršyklėje 
įrašykite  

http://www.sodra.lt   

 

Atsidariusiame lange 
paspauskite  

“Gyventojų 
portalas”,  

tada - “Gyventojo 
sritis”. 

 

http://www.sodra.lt/


 Prisijungti prie Gyventojų portalo 

Gyventojo srities galite, jei: 

 
Esate vieno iš bankų, išvardintų Prisijungimo 

puslapyje, internetinės bankininkystės 

naudotojas. 

 

Turite elektroninį parašą ir esate pateikęs 

paraišką dėl elektroninio parašo kvalifikuoto 

sertifikato registravimo. 



    

Jeigu prie  

Gyventojo srities 

jungiatės pirmą 

kartą, jums bus 

parodytos  

EGAS naudojimosi 

taisyklės, 

su kuriomis reikia 

susipažinti 

paspaudžiant 

mygtuką “Sutinku” 



 Pirmą kartą prisijungus prie sistemos, reikia 

atversti Nustatymų puslapį, patikrinti ten 

esamus duomenis ir juos patikslinti arba įrašyti 

naujus. 

   Čia nurodyti  adresai, kita kontaktinė 

informacija bei bankų sąskaitų numeriai yra 

automatiškai įrašomi į rengiamus prašymus.  

   Nurodžius savo el. pašto adresą, informacija 

apie EGAS gyventojo asmeninėje srityje 

gautas žinutes bus pateikta elektroniniu paštu. 

 



    Valstybinio socialinio draudimo išmokos 
gyventojams skiriamos tik gavus jų prašymus. 
Visiems patogiau, jei prašymas teikiamas per 
EGAS elektroniniu būdu.  

   Prašymai, kurie bus saugomi ilgą laiką (pvz., 
Prašymas skirti netekto darbingumo vienkartinę/ 
periodinę kompensaciją dėl nelaimingo atsitikimo 
darbe (profesinės ligos) ir pan.) turi būti 
pasirašomi saugiu elektroniniu parašu. Šie 
prašymai EGAS yra pažymėti ženkliuku      .  

   Kitiems prašymams - tokiems, kaip Prašymas 
skirti ligos pašalpą, prašymas skirti tėvystės 
pašalpą ir pan. - elektroninio parašo nereikia.    



Prašymų pavyzdžiai 



   Gyventojai, pateikę prašymą per EGAS, 

apie tai, kad prašymas priimtas ir apie 

sprendimą skirti, pavyzdžiui, ligos pašalpą, 

informuojami žinute.  

   Gautas žinutes galima peržiūrėti skyriuje 

“Žinutės”. Norėdami perskaityti žinutę 

paspauskite ant pasirinktos žinutės 

antraštės.  



 

 

Prisijungę prie EGAS jūs galite susiformuoti įvairias 

suvestines. Suvestinių, kurias galima formuoti, sąrašą rasite 

skyriuje “Nauja suvestinė”. Norėdami formuoti suvestinę, 

spauskite pasirinktos suvestinės pavadinimą 

 



Per EGAS galima ne tik pateikti įvairius 

prašymus bei iš “Sodros” duomenų bazės gauti 

informaciją susiformuojant suvestines, bet ir: 

• Pateikti paklausimą dėl savanoriškojo socialinio 

draudimo sutarties sudarymo ir pasirašyti 

elektroninę sutartį. 

• Elektroniniu būdu iš “Sodros” duomenų bazės 

pateikti informaciją trečiajam asmeniui apie savo 

valstybinio socialinio draudimo išmokas ir pan. 

• Kitų asmenų, kurie suteikė įgaliojimus, vardu teikti 

prašymus skirti išmokas bei peržiūrėti jų duomenis. 



Naudingos nuorodos, esančios Gyventojo 

srities Prisijungimo puslapyje: 



AČIŪ 

  UŽ DĖMESĮ. 


