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Konferencija 
„Išmanus elektroninių dokumentų valdymas 

modernioje valstybės institucijoje“

Vieta ir laikas: 2014 m. gegužės 27 d., Viešbutis „Crowne Plaza Vilnius“ (M. K. Čiurlionio g. 84, Vilnius), 
konferencijų salė „Safyrinė A ir B“.

Renginio programa

8:30-9:00 Dalyvių registracija

9:00-9:30 Konferencijos atidarymas ir rinkos tendencijų apžvalga
Jaroslav Gil, UAB „DocLogix“ direktorius

9:30-10:00 Šiuolaikiška valstybės institucija
Remigijus Šimašius, LR Seimo narys, buvęs teisingumo ministras

10:00-10:30 Kavos pertraukėlė

10:30-11:30 Išmanus elektroninių dokumentų valdymas
Ugnius Keturka, UAB „DocLogix“ techninis produkto vadovas

11:30-12:15 Elektroninio parašo rinkos apžvalga ir artėjantys pokyčiai (naujasis reguliavimas)
Vaidotas Ramonas, LR ryšių reguliavimo tarnybos Tinklų ir informacijos saugumo 
departamento direktoriaus pavaduotojas bei Europos elektroninio parašo priežiūros 
institucijų forumo (FESA) vykdantysis pirmininkas

12:15-13:30 Pietų pertrauka

13:30-14:15 Skenuotų dokumentų perspektyvos elektroninio parašo laikais
Romualdas Budriūnas, UAB „Affecto Lietuva“ verslo plėtros vadovas

14:15-14:45 Dokumentų valdymo sistemos diegimas/plėtra. Projekto sėkmę lemiantys veiksniai.
Jurgita Baldyšienė, UAB „DocLogix“ pardavimų direktorė

14:45-15:00 Kavos pertraukėlė

15:00-15:45 Elektroninių dokumentų archyvavimas ir perdavimas valstybės archyvams
Danutė Kontrimavičienė, Lietuvos valstybės naujojo archyvo Dokumentų valdymo 
priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

15:45-16:15 Debesų kompiuterijos klasterių panaudojimas sprendžiant IS kūrimo problemas 
viešajame sektoriuje
Aurimas Matulis, Lietuvos inovacijų ir technologijų instituto ekspertas bei Valstybinės 
mokesčių inspekcijos viršininko referentas ITT klausimais

16:15-17:00 Klausimų ir atsakymų sesija

Konferencijos programa gali keistis be išankstinio įspėjimo

Konferencijos rėmėjas:
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Renginio pranešėjai

Jaroslav Gil – UAB „DocLogix“ direktorius, turintis daugiau nei 15 
metų darbo IT sektoriuje patirtį. Jaroslav Gil yra aukšto lygio 
profesionalas ir strategas. 2006 m. sėkmingai atidarė ir išvystė UAB 
„Alna Business Solutions“ padalinį Lenkijoje, 2008 m. sujungė ją su 
lenkų kompanija „Ensofcon“ ir tapo naujojo junginio valdybos nariu.
2009 m. pradėjo vadovauti UAB „DocLogix“ ir išplėtė įmonės veiklos 
geografiją į 7-ias pasaulio šalis. Jam vadovaujant, įmonės pajamos 
kasmet augo 30-40%, o 2013 m. jo kontroliuojami susiliejimai 
padvigubino kompanijos personalą ir sudarė prielaidas per du metus 
padvigubinti įmonės apyvartą. 
Jaroslav Gil konsultuoja įmonių ir įstaigų vadovus strateginio 

valdymo, inovacijų įsisavinimo klausimais. Kuria ir vysto naujus verslus.

Remigijus Šimašius – teisininkas, politikas, Lietuvos 
Respublikos Seimo narys, Liberalų sąjūdžio partijos 
pirmininko pavaduotojas. 2008-2012 m. ėjo Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministro pareigas.
Ilgus metus Remigijus Šimašius dirbo Lietuvos laisvosios 
rinkos institute (LLRI), 2006-2008 m. buvo LLRI prezidentu. 
2002 m. Lietuvos teisės universitete (dabar – Mykolo 
Romerio universitetas), apsigynė disertaciją tema „Teisinis 
pliuralizmas“ ir įgijo daktaro laipsnį.
Remigijus Šimašius yra įsitraukęs ir į kelių nevyriausybinių 
organizacijų veiklą – nuo 2004 m. yra Tarptautinės teisės ir socialinės filosofijos asociacijos narys, o nuo 
2005 m. priklauso tarptautinei asociacijai „Property and Freedom Society“. Remigijus aktyviai dalyvauja 
socialiniuose tinkluose, rašo savo internetinį dienoraštį (www.simasius.lt).

Ugnius Keturka – UAB „DocLogix“ techninis produkto vadovas. Dirbti 
įmonėje pradėjo nuo 2005-ųjų ir šiuo metu vadovauja gamybos skyriui. 
Turi didesnę nei dešimties metų programinių sprendimų projektavimo ir 
kūrimo patirtį, naudojant įvairias technologijas ir programavimo kalbas. 
Prioritetinės sritys: elektroninio parašo technologijos, elektroninių 
dokumentų formatai ir jų panaudojimas elektroniniame dokumentų 
valdyme. Ugnius yra baigęs Informatikos studijas Vilniaus universitete ir 
turi magistro laipsnį.
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Romualdas Budriūnas – UAB „Affecto Lietuva“ verslo plėtros vadovas. 
Aktyviai dalyvavo įgyvendinant įvairius dokumentų valdymo ir popierinių 
dokumentų skaitmenizavimo projektus (Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdyboje, Lietuvos Statistikos departamente bei kitose valstybinėse 
institucijose ir privačiose kompanijose). Dokumentų ir skaitmeninio turinio 
valdymo srityje dirba daugiau nei 15 metų.
UAB „Affecto Lietuva“ yra kompanijos ABBYY, dokumentų optinio 
atpažinimo technologijų lyderės, atstovė Lietuvoje. „Affecto Lietuva“ platina 
ir diegia šiomis technologijomis grįstus dokumentų skaitmenizavimo, teksto 
ir duomenų atpažinimo sprendimus.

Jurgita Baldyšienė – UAB „DocLogix“ pardavimų direktorė. Turi daugiau 
nei 10 metų patirtį projektų valdyme, nuo 2008 metų specializuojasi 
dokumentų valdymo sistemų kūrimo, diegimo ir plėtros projektuose. 
Daugiau nei 6 metus dirbo su ES struktūrinių fondų finansuojamais 
projektais. Prioritetinės sritys: organizacijos kultūra, inovacijų diegimas 
bei informacijos ir komunikacijos technologijos viešajame sektoriuje.

Danutė Kontrimavičienė – Lietuvos valstybės naujojo archyvo 
Dokumentų valdymo priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė, Vilniaus 
universiteto Komunikacijos fakulteto lektorė. D. Kontrimavičienė turi 
15 metų darbo patirtį valstybės archyvų sistemoje ir šiuo metu yra 
atsakinga už Elektroninio archyvo informacinės sistemos 
administravimą. Jau daugiau kaip 5 metus dėsto archyvų teisinį 
reglamentavimą ir dokumentų valdymą (tame tarpe ir elektroninių 
dokumentų valdymą) taip pat veda seminarus. Skaito pranešimus 
tarptautinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje bei publikuoja 
mokslinius straipsnius „Knygotyroje“ ir užsienio leidiniuose.

Aurimas Matulis – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų 
ministerijos viršininko referentas ITT klausimais bei ekspertas Lietuvos 
inovacijų ir technologijų institute. Nuo 2002-ųjų Aurimas Matulis 
dalyvauja įvairių Lietuvos ir Europos komisijos grupių, sprendžiančių 
informacinės visuomenės ir elektroninės valdžios plėtros klausimus, 
veikloje. 2003-2010 metais užėmė Informacinės visuomenės plėtros 
komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus pareigas.


