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Kas yra elektroninis parašas 

• Duomenys, susieti su pasirašoma informacija 

– Unikaliai identifikuoja pasirašantį asmenį 

– Užtikrina, jog informacija nepasikeitė nuo 
pasirašymo 

• Skaitmeninis parašas – elektroninio parašo 
rūšis, realizuojama viešojo rakto infrastruktūra 
(PKI) 



Ar tai elektroninis parašas? 



Teisinis galiojimas 

• Saugus elektroninis parašas 

– Teisiniam galiojimui reikalingas šalių susitarimas 

• Kvalifikuotas elektroninis parašas 

– Saugus elektroninis parašas 

– Saugi parašo formavimo įranga 

– Kvalifikuotas sertifikatas 

– Ranka rašyto parašo teisinė galia ES mastu 



Skaitmeninis parašas 



Perėjimas nuo popierinių dokumentų 

• Kas yra elektroninio dokumento originalas ir kiek 
jų? 
– Visi elektroninio dokumento egzemplioriai – originalai 

– Atspausdintas elektroninis dokumentas – kopija 

– Skanuotas popierinis dokumentas – kopija 

• Ką daryti, jei ne visi gali pasirašyti e. parašu? 
– Naudoti tik vieną arba kitą technologiją 

• Ką daryti, jei reikia supažindinti asmenį, neturintį 
kompiuterio? 
– Atspausdinti nuorašą ir patvirtinti paprastu parašu 



Kaip parašas pridedamas prie duomenų? 

• Naudojamas konteineris 
– DigiDoc 

– JustaGE 

– Baltic-DOC 

– MDOC 

–ADOC 
• Parašas tiesiogiai įterpiamas į dokumento failą 

– Office 

– PDF 

Reg. Nr: 123 
Siuntėjas: 
Ministerija 



ADOC standartas (konteinerio formatas) 

ADOC 

CeDOC 

Fiziniams 
asmenims 

BeDoc 

Privatiems 
juridiniams 
asmenims 

GeDoc 

GGeDoc 

Valstybinėms 
institucijoms 



Parašo lygiai 

• XAdES – XML parašo standartas 
1. XAdES-BES/EPES – atitinka minimalius saugaus 

parašo reikalavimus 
2. XAdES-T (timestamp) – užtikrina pasirašymo laiką 
3. XAdES-C (complete) – užtikrina, jog sertifikatas 

galiojo pasirašymo metu 
4. XAdES-X (extended) – apsaugo nuo šakninių 

sertifikatų padirbimo 
5. XAdES-X-L (extended long-term) – leidžia bet kada 

ateityje patikrinti parašą, net kai atitinkamų tarnybų 
nebėra 

6. XAdES-A (archival) – leidžia dėti periodines laiko 
žymas ir taip saugoti dokumentą neribotą laiką 



Elektroninės paslaugos 

• VMI elektroninis deklaravimas 

• SODRA 

• Viešieji pirkimai 

• VĮ Registrų centras 

• Bankai 

• Elektroniniai valdžios vartai 



E. parašo taikymo sritys 

Elektroninis 
parašas 

Viešosios 
paslaugos 

Tarpinstitucinis 
bendravimas 

Vidiniai 
dokumentai 





Ko reikia pasirašymui? 



Sertifikatai 

• Valstybės tarnautojo pažymėjimai 

• Asmens tapatybės kortelės 

• Kitų tiekėjų sertifikatai 

• Mobiliųjų telefonų kortelės su sertifikatais 

 



Techninė įranga 

• Kompiuteris, planšetė ar išmanusis telefonas 

• Kortelių skaitytuvas 

• Kriptografiniai USB raktai 

• Mobilusis telefonas 



Programinė įranga 

• DVS su el. parašo funkcija 

• ADOC.lt 

• adoc.archyvai.lt 

• Paslaugų svetainės (pvz. 
SODRA, VMI) 

• Tiesioginis pasirašymas Office 
programose/Adobe Reader 



Išorinių tarnybų paslaugos 

• Laiko žymų paslauga 

• Sertifikato būsenos patikrinimas (OCSP) 

• Mobiliojo parašo paslauga 





Tipiniai scenarijai 

• Gauto dokumento registravimas ir peržiūra 

• Siunčiamo dokumento rengimas 

• Kelių dokumentų pasirašymas 



 
Laikas klausimams! 

Ačiū! 

Ugnius Keturka 
uketurka@doclogix.lt 


