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Dokumentų ir veiklos procesų valdymo koncepcijos:

Konservatyvi :

• konservatyvùs [lot. conservativus < conservatio —

išsaugojimas]:

1. siekiantis išsaugoti senąją, atgyvenusią tvarką; 

priešiškas bet kurioms naujovėms; sustingęs, 

inertiškas; daromas senoviškais metodais.

• Procesai trunka ilgai; 

• Didelės darbo laiko sąnaudos 

formalumams;

• Interesantams nepatrauklios 

biurokratinės procedūros; 

• Didesnės žmogiškojo 

faktoriaus pasireiškimo  

galimybės.

Inovatyvi:

• Inovacija (lot. innovatio, 

iš lot. innovatus 'atnaujintas, patobulintas') –

tobulesnis technologinis sprendimas, kuris geriau 

nei ankstesnieji technologiniai sprendimai 

tenkina visuomenės poreikius jį vartojant.

• Procesų valdymo   

trumpumas, greitis; 

• Darbo laiko efektyvus 

naudojimas, atlikimas 

daugiau funkcijų;

• Patogumas vartotojui 

(mažinama administracinė 

našta);

• Didesnis skaidrumas.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Lotyn%C5%B3_kalba
http://lt.wikipedia.org/wiki/Lotyn%C5%B3_kalba
http://lt.wikipedia.org/wiki/Technologija
http://lt.wikipedia.org/wiki/Visuomen%C4%97


Dokumentų ir veiklos procesų valdymo koncepcijos:

Konservatyvi :

• viskas žinoma (išsaugomas 

autoritetas);

• patikima, įprasta, saugu;

• pasikliaujama žmonėmis.

Inovatyvi : 

• nemažai neaiškių procesų;

• galimos sistemos klaidos; 

• pasikliaujama dokumentų 

valdymo sistema.



Pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro 
patvirtintos ar su juo suderintas 
elektroninio dokumento 
specifikacijas

Įstaigos dokumentų valdymo 
sistemos priemonėmis 

Elektroniniai dokumentai gali būti 

rengiami  dviem būdais :



Pagal Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių 5.6 punktą :

Įstaigos vadovas :

nustato, kurie trumpai saugomi

ir neperduodami kitiems fiziniams 

ar juridiniams asmenims įstaigos 

veiklos elektroniniai dokumentai gali 

būti sudaromi ne pagal Lietuvos 

vyriausiojo archyvaro patvirtintas ar 

su juo suderintas elektroninio 

dokumento Specifikacijas bei 

pasirašomi elektroniniu parašu, 

kuris nėra kvalifikuotas elektroninis

parašas.



Sąrašo pavyzdys

 Darbuotojų prašymai 

atostogų, komandiruočių, papildomų poilsio dienų 

suteikimo, skatinimo ir kt.

 Įsakymai 

atostogų (išskyrus vaiko priežiūros, tėvystės) 

komandiruočių, sutrumpinto darbo laiko, turto 

valdymo klausimais ir kt.

 Įstaigos rengiami vidaus dokumentai

aktai, protokolai,  tarnybiniai pranešimai, 

ataskaitos ir kt.



• Nekvalifikuoto elektroninio parašo naudojimas 

įteisintas Lietuvos Respublikos elektroninio parašo 

įstatymo 8 str.3 d.

• 3. Elektroninis parašas visais atvejais turi šio 

straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią (t.y. 

leistinas, kaip įrodinėjimo priemonė teisme),

jeigu parašų naudotojai tarpusavyje dėl to 

susitaria.



Susitarimas su darbuotoju

10.Darbuotojo įsipareigojimai, kurių nereglamentuoja 

kolektyvinė sutartis ir kurie neprivalomi pagal teisės aktus, 

bet jiems neprieštarauja:

10.1. Darbuotojas įsipareigoja įstaigos vidaus teisės aktais 

nustatytus procesus (rengti, pasirašyti,  derinti dokumentus, 

rašyti rezoliucijas, susipažinti su nustatytais dokumentais, 

teikti ataskaitas, gauti informaciją ir kt.)  vykdyti 

elektroninėmis priemonėmis ir pripažįsta, kad įstaigos  išduoti 

prisijungimo prie elektroninės dokumentų valdymo sistemos 

kodai bei slaptažodžiai turi  tokią pat teisinę galią, kaip ir 

parašas rašytiniuose dokumentuose. 



Įteisintos įstaigų, įmonių  dokumentų ir veiklos 

procesų efektyvesnio valdymo galimybės :

• Skaitmeninių kopijų nespausdinimas;

• Skaitmeninių nuorašų naudojimas;

• Rezoliucijų atsisakymas; 

• Garso, vaizdo, foto dokumentų naudojimas įstaigos 

veikloje;

• Registruotas elektroninių dokumentų siuntimas.



• Skaitmeninių kopijų nespausdinimas

• Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių 22 p. :
• Jei organizacinėmis ir informacinių technologijų priemonėmis yra užtikrinamas 

gautų dokumentų skaitmeninių kopijų patikimumas, prieinamumas ir jei jos įstaigoje 

bus saugomos trumpai, tokių kopijų atspausdinti nebūtina, o į įstaigos 

dokumentų apskaitą šios kopijos įtraukiamos ir tvarkomos informacinių technologijų 

priemonėmis.

• Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 

parengtos Viešojo sektoriaus įstaigų oficialių 

dokumentų skaitmeninių kopijų valdymo 

rekomendacijos.



• Skaitmeninių nuorašų naudojimas

• Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių 24.2 p. :

• Siunčiami dokumentai išsiunčiami adresatams, rengėjų vizuoti dokumentų 

nuorašai ar dokumentų kopijos patvirtinami šių Taisyklių 24.1 punkte nustatyta 

tvarka ir dedami į bylas.

• 24.4.:

• Teisės aktų ir teisės aktais patvirtintų dokumentų patvirtintos kopijos ar patvirtinti 

nuorašai, jei reikia, perduodami užduočių vykdytojams ar siunčiami pavaldžioms 

įstaigoms.



• Rezoliucijų atsisakymas

• Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių 23 p.

• Užregistruoti dokumentai perduodami įstaigos vadovui arba įstaigos vadovo 

nustatyta tvarka – atsakingiems darbuotojams, kurie susipažįsta su 

dokumentais ir, jei reikia, rašo rezoliucijas ar pavedimus, paskirdami vykdytojus, 

užduotis ir įvykdymo terminą. 



• Garso, vaizdo, foto dokumentų naudojimas įstaigos 

veikloje

• Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių 34.2.7 p. :

• Vaizdo ir garso dokumentų bylos sudaromos pagal formą (garso ir vaizdo įrašai, garso 

įrašai, vaizdo įrašai, fotodokumentai), temas ar kitą nustatytą ar pasirinktą sisteminimo 

būdą.

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas 168 

straipsnis :

1. Kiekvienas žodinis bylos nagrinėjimas fiksuojamas teismo posėdžio garso įrašu, 

išskyrus šiame Kodekse numatytus atvejus. Teismo posėdžio garso įrašas laikomas 

teismo posėdžio protokolu ir yra sudedamoji bylos dalis.

• Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos parengtos Vaizdo

ir garso dokumentų išsaugojimo rekomendacijos



• Registruotas elektroninių dokumentų siuntimas

• Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės 

paslaugų įstatymas 112 straipsnis. Elektroninės 

siuntos galia

• Elektroninė siunta turi tokią pat teisinę ir įrodomąją galią kaip ir 

registruotoji pašto siunta.



Dažniausios elektroninės informacijos 

valdymo klaidos

• Nėra politinės valios „iš viršaus”. 

• Netinkamai informuoti (apmokyti) 

darbuotojai. 

• Procesai nesureglamentuoti 

lokaliaisiais teisės aktais.

• Neužtikrintos techninės sąlygos.

Kai tu esi teisus 
– niekas to 
neprisimena. Bet 
kai suklysti ir 

padarai menką
klaidą – niekas 
to nepamiršta....



Dėl ko dažniausiai nuogąstaujama

• Sistema „užlūš”;

• Dokumentai dings;

• Neišliks elektroniniai parašai;

• Nepriims teismas, auditorius ir kt.;

• Nemokėsiu tinkamai naudotis 

sistema;

• Visi matys, ką aš darau....(nedarau).



Dokumentų valdymo sistemų  efektyvus naudojimas personalo veikloje

• Darbuotojai (tarnautojai)  didžiąją dalį asmeninio pobūdžio 

dokumentų gali  rengti tik DVS priemonėmis;

• Užtikrinta greita  dokumentų sklaida visiems padaliniams;

• Vizavimas, supažindinimas, pavedimų gavimas tik DVS 

priemonėmis;

• Skaitmeninių (elektroninių) asmens bylų formavimas.

Naujovės

• Automatinio darbuotojų supažindinimo funkcija;

• Automatinis asmens bylos formavimas.

• Kitų procesų automatizavimas, pvz. pavadavimo ir 

t.t.



Supažindinimas

LAT nutartis Nr. 3K-3-350/2011

{...} darbuotojas žinojo apie įmonėje veikiantį lokalinį

teisės aktą, todėl vien tai, kad darbuotojas nebuvo

pasirašytinai supažindintas su tokiu aktu nereiškia,

kad jis nebuvo supažindintas su tuo teisės aktu kitu

būdu ir nepaneigia galimybės šį faktą konstatuoti.



Dokumentų valdymo sistemų  efektyvus naudojimas finansų 

veikloje

Buhalterinės apskaitos įstatymas 14 straipsnis. Apskaitos 

dokumentų pasirašymas

1. .. Apskaitos dokumentai pasirašomi asmeniškai arba Lietuvos Respublikos 

elektroninio parašo įstatymo nustatyta tvarka.

Buhalterinės apskaitos įstatymas 16 straipsnis. Apskaitos 

registrai

3. .....Apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo asmeniškai arba saugiu 

kvalifikuotu elektroniniu parašu.

4. Apskaitos registrai gali būti sudaromi rankiniu būdu arba techninėmis 

priemonėmis.

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas 79 straipsnis. Prekių tiekimo 

arba paslaugų teikimo įforminimas PVM sąskaita faktūra

11. PVM sąskaitos faktūros gali būti rašytinės (išrašomos spausdintame blanke) ir 

elektroninės. Elektronine PVM sąskaita faktūra laikoma PVM sąskaita faktūra, 

kurioje nurodomi nustatyti PVM sąskaitos faktūros rekvizitai ir kuri yra išrašyta ir 

gauta elektroniniu formatu.



Dokumentų valdymo sistemų  efektyvus naudojimas sutarčių 

valdymo procese

• Automatinė sutarčių pasibaigimo, pratęsimo, 

nevykdymo ir kt. kontrolė DVS priemonėmis;

• Sutarčių  ir sąskaitų sąsajų nustatymas;

• Efektyvesnis sutarčių projektų rengimas ir derinimas;

• Elektroninių sutarčių rengimas.



Dokumentų valdymo sistemų  efektyvus naudojimas 

dokumentų valdymo procese

• Automatinis bylų užbaigimas DVS priemonėmis;

• Dokumentų perdavimo, naikinimo aktų automatinis 

sudarymas;

• Elektroninių dokumentų perdavimas į valstybės 

archyvus per DVS;

• Visapusiška vadovo (atsakingo asmens) kontrolė ir 

ataskaitų gavimas;

• Kitų sistemų integracija su DVS.



Ataskaitos

• Visapusiškas vaizdas ir kontrolė

• Informacija ir valdymo įrankiai po ranka



E-pašto integracija

23



Elektroninių dokumentų perdavimas į valstybės archyvus



Dažnas klausimas .....?

• Ar reikia keisti teisiškai įtvirtintą (valstybės ar 

lokaliuosiuose norminiuose teisės aktuose)  

dokumento formatą, norint jį pateikti 

kontroliuojančioms institucijoms ?



DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ 

PAKEITIMAI

„5.39. Pareigybių (darbuotojų) sąrašai 10 nuolat“

„7.1.1. dėl priėmimo į pareigas, perkėlimo, atleidimo iš pareigų, darbo 

užmokesčio, atostogų vaikui prižiūrėti, tėvystės atostogų;

50“

„7.1.3. dėl komandiruočių, papildomų poilsio dienų, sutrumpinto darbo 

laiko

10“

„7.2. Asmens bylos dokumentai (su tarnybos (darbo) įstaigoje pradžia,

eiga ir pabaiga susiję dokumentai ar jų kopijos)

10

(pasibaigus tarnybos (darbo) 

santykiams)

valstybės 

archyvo 

sprendimu 

– nuolat“

„8.1. Metų dokumentacijos planas, dokumentacijos plano papildymų 

sąrašas

3

(nuo tais metais sudarytų visų bylų 

apyrašų, naikinimo aktų, kitų 

apskaitos dokumentų sudarymo)

Pastaba. Dokumentai saugomi 

nustatytą terminą, jei jų duomenys 

nebuvo derinti per Elektroninio 

archyvo informacinę sistemą 

(toliau – EAIS)“

„8.10.3. naikinimo aktai 10

Pastaba. Naikinimo aktai saugomi 

nustatytą terminą, jei jų duomenys 

nebuvo derinti per EAIS“

„11.9. Nelaimingų atsitikimų (lengvų, sunkių ir mirtinų) darbe aktai ir

kiti tyrimo dokumentai

50“



Ačiū
SUSISIEKIME

rasa.grigoniene@gmail.com

mailto:rasa.grigoniene@gmail.com

