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ARCHYVAI EUROPOJE: SKAITMENINĖS EROS 

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

„Archyvų vaidmuo kinta: jie yra modernios informacinės visuomenės dalyviai ir 
skaitmeninės informacijos grandinės dalis. 

Šie pokyčiai kelia ne tik technologinių uždavinių. Jie glaudžiais ryšiais susiję su 
archyvų dalyvavimu e. valdžios veikloje. 

Drauge archyvai turi įgyvendinti tradicines – saugojimo, informacijos teikimo, 
autentiškumo užtikrinimo – prievoles“. 

Iš Europos archyvų grupės pranešimo „Archyvai Europoje. Skaitmeninės eros problemų sprendimas“



10 POPULIARIŲ PROFESIJŲ, KURIŲ GALI NELIKTI 

JAU NETOLIMOJE ATEITYJE ...

kadangi PRIEMONĖS juos visus pakeis

Per pastaruosius dešimtmečius organizacijoms veikiant atsirado naujų formų 
dokumentų, kuriems valdyti ir naudoti pasitelkiamos įvairios informacinių ryšių 

technologijos (IRT). 

Kintant organizacijų veiklos procesams, archyvų institucijos į tai turi reaguoti 
savalaikiai, o archyvarams prireikia peržiūrėti veiklos procesus ir įgyti naujų 

kompetencijų. 

Iš www.15min.lt



SKAITMENINIŲ DOKUMENTŲ NULEMTI POKYČIAI
DOKUMENTO GYVAVIMO CIKLO KONCEPCIJA IR 

MAKROLYGIO VERTĖS EKSPERTIZĖ

Paprastai išskiriami trys dokumentų valdymo modeliai:

Archyvų modelis – Europos administracinis modelis.

Gyvavimo ciklo (angl. life cycle) – anglo saksų modelis.

Dokumentų tęstinumo (angl. records continuum) – australų modelis:



SKAITMENINIŲ DOKUMENTŲ NULEMTI POKYČIAI

Makrolygio dokumentų vertės ekspertizė (angl. macroappraisal) – tai dokumentų sudarytojų 

(ir su jais susijusių dokumentų) vertės ar reikšmingumo svarstymas ir skirstymas, 

atlikus funkcijų, programų, veiklos, struktūros analizę 

Iš Suomijos nacionalinio archyvo atstovų pranešimo „Common Life-cycle Management Plan in Finnish 

public administration“ 



SKAITMENINIŲ DOKUMENTŲ NULEMTI POKYČIAI

Archyvų veiklos kompetencija: dokumentai, dokumentinė informacija, informacija ir 

dokumentų valdymas, paveldas...



SKAITMENINIŲ DOKUMENTŲ NULEMTI POKYČIAI

Kinta archyvuose kaupiamų dokumentų tipai



SKAITMENINIŲ DOKUMENTŲ NULEMTI POKYČIAI

Infrastruktūros pokyčiai

Iš James Lappin pranešimo „Can records management be automated?“



SKAITMENINIŲ DOKUMENTŲ NULEMTI POKYČIAI

Archyvų funkcijų kaita iš pasyvios (informacijos saugojimo) į aktyvią (informacijos teikimo 

ir naudojimo, siekiant patenkinti vartotojų poreikius) lemia esminius archyvų teorijos 

ir praktikos pokyčius.

Dokumentų ir archyvų vadyba



DOKUMENTŲ VALDYMO IR ARCHVYŲ PLĖTROS PROGRAMOS 

2016 –2022 m. PROJEKTAS

1 tikslas. Patobulinti NDF valdymo modelį, kad jis atitiktų kintančią aplinką ir

visuomenės poreikius gauti dokumentinę informaciją.

Uždavinys. Gerinti dokumentų ir archyvų valstybinio valdymo srities administravimo

teisinį reglamentavimą.

Uždavinys. Užtikrinti archyvų vykdomų funkcijų kokybę, įveiklinant ekspertines žinias.

Uždavinys. Ugdyti viešojo sektoriaus archyvų darbuotojų dokumentų valdymo

kompetencijas.

2 tikslas. Tobulinti prieigą prie NDF dokumentų, plėtojant esamas paslaugas ir

kuriant naujas elektronines paslaugas.

Uždavinys. Kurti ir plėtoti archyvų teikiamas paslaugas, susijusias su rašytiniu

dokumentiniu paveldu, ypatingą dėmesį skiriant elektroninių paslaugų plėtrai, ir sukurti

tam reikalingą infrastruktūrą.

Uždavinys. Kurti ir plėtoti archyvų teikiamas paslaugas, susijusias su audiovizualiniu

paveldu, ypatingą dėmesį skiriant elektroninių paslaugų plėtrai, ir sukurti tam reikalingą

infrastruktūrą.

Uždavinys. Identifikuoti ir integruoti į Lietuvos informacinę erdvę iš Lietuvos išvežtus ir

kitus su Lietuva susijusius archyvinius dokumentus (jų kopijas).



DOKUMENTŲ VALDYMO IR ARCHVYŲ PLĖTROS PROGRAMOS 

PROJEKTAS

3 tikslas. Sudaryti optimalias sąlygas išsaugoti NDF dokumentus.

Uždavinys. Įvertinti viešojo sektoriaus dokumentų saugojimo perspektyvas, prevencinių

saugojimo priemonių taikymo ir saugojimui reikalingos infrastruktūros poreikį.

Archyvų veiklos (dokumentų tvarkymo ir saugojimo) galimybių studija, parengta Kultūros 

ministerijos užsakymu prieinama 

http://lrkm.lrv.lt/lt/teisine-informacija/tyrimai-ir-analizes

Uždavinys. Užtikrinti dokumentų fizinės būklės išsaugojimo priemonių taikymą.

4 tikslas. Plėtoti archyvų, kaip atvirų, modernių, sumanios pilietinės

visuomenės poreikius atitinkančių organizacijų, veiklą.

Uždavinys. Išplėtoti dokumentinio paveldo sklaidos, leidybos ir profesionalią tiriamąją

veiklą, didesnį dėmesį skiriant archyvų veiklos viešinimui, pilietiškumo ir

bendruomeniškumo ugdymui.

Uždavinys. Tikslingai ir sistemingai įgyvendinti viešojo sektoriaus archyvų darbuotojų

specialiųjų funkcijų vykdymo gebėjimų ugdymą bei kvalifikacijos tobulinimą, kad būtų

pasiektas aukštas kvalifikacijos lygis.

http://lrkm.lrv.lt/lt/teisine-informacija/tyrimai-ir-analizes


ARCHYVAI YRA ATEITIES, O NE PRAEITIES ...

The Archives is not... of the past, but of the future

(Jacques Derrida)


