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PRANEŠIMO TURINYS 

• Teisės aktai, reglamentuojantys elektroninių 

dokumentų archyvavimą ir perdavimą valstybės 

archyvams; 

• Elektroninių dokumentų archyvavimas įstaigoje; 

• Elektroninių dokumentų perdavimas valstybės 

archyvams; 



LIETUVOS RESPUBLIKOS DOKUMENTŲ 
IR ARCHYVŲ ĮSTATYMAS 

• Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir 

įmonės, perduodančios valstybės archyvams 

dokumentus, perduoda: 

  nuolat saugomus dokumentus ir  

  ilgai saugomus elektroninius dokumentus, 



ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ 
VALDYMO TAISYKLĖS 

• patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. 

gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl Elektroninių 

dokumentų valdymo taisyklių pavirtinimo“ 

 

• nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir 

įmonių, kitų subjektų, įgaliotų atlikti viešojo 

administravimo funkcijas, valstybės įgaliotų asmenų 

elektroninių dokumentų rengimo, tvarkymo, 

apskaitos, saugojimo ir elektroninių dokumentų 

valdymo sistemų bendruosius reikalavimus. 

 



INFORMACINIŲ SISTEMŲ, KURIOMIS TVARKOMA 
INFORMACIJA, SUSIJUSI SU DOKUMENTŲ 

VALDYMU, STEIGIMO, KŪRIMO, MODERNIZAVIMO 
IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

• patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. 

birželio 18 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl Informacinių 

sistemų, kuriomis tvarkoma informacija, susijusi su 

dokumentų valdymu, steigimo, kūrimo, 

modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ 

• įsigaliojo nuo 2013 m. birželio 21 d. 



INFORMACINIŲ SISTEMŲ, KURIOMIS TVARKOMA 
INFORMACIJA, SUSIJUSI SU DOKUMENTŲ 

VALDYMU, STEIGIMO, KŪRIMO, MODERNIZAVIMO 
IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

• nustato Lietuvos Respublikos valstybės informacinių 
išteklių valdymo įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų įstaigų informacinių sistemų, skirtų 
dokumentams valdyti, steigimo, kūrimo, 
modernizavimo ir likvidavimo tvarką. 

 

• Dokumentų valdymo sistemą steigianti įstaiga 
rengia Dokumentų valdymo sistemos aprašą. 

 

• Dokumentų valdymo sistemos aprašą tvirtina 
įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, 

• jei yra duomenų teikėjai, aprašas turi būti suderintas 
su jais. 



VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ 
INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ, ĮMONIŲ VEIKLOS 

ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ PERDAVIMO 
Į VALSTYBĖS ARCHYVUS TAISYKLĖS 

• patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2012 m. 

birželio 22 d. įsakymu Nr. V-63 „Dėl Valstybės ir 

savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos 

elektroninių dokumentų perdavimo į valstybės 

archyvus taisyklių pavirtinimo“ 

 

• nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, 

įmonių ilgai ir nuolat saugomų veiklos elektroninių 

dokumentų perdavimo toliau saugoti į valstybės 

archyvus reikalavimus. 

 



ĮSTAIGOS GALINČIOS KEISTIS 
ELEKTRONINIAIS DOKUMENTAIS 

• Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, turinčių 

dokumentų valdymo sistemas ir galinčių keistis 

elektroniniais dokumentais, atitinkančiais Elektroniniu 

parašu pasirašyto elektroninio dokumento 

specifikaciją ADOC-V1.0, sąrašas yra parengtas 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 

 

• Sąraše įrašytos 79 įstaigos 

 

http://www.archyvai.lt/lt/lvat/elektroniniu_sarasas.html 



ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS 
ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ 

VALDYMUI (1) 

Įstaigos vadovas ar kitas jo įgaliotas asmuo 

• sprendžia, kokios informacinės technologijos 
naudojamos įstaigoje elektroniniams dokumentams 
valdyti, elektroninių dokumentų valdymo sistemai 
kurti ir palaikyti; 

 

• paskiria už elektroninių dokumentų valdymo sistemos 
administravimą, elektroninių dokumentų valdymą 
atsakingus struktūrinius padalinius ar darbuotojus,  

• nustato jų įgaliojimus ir atsakomybę bei prieigos prie 
elektroninių dokumentų kontrolės priemones; 

 

 

 



ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS 
ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ 

VALDYMUI (2) 
Įstaigos vadovas ar kitas jo įgaliotas asmuo 

nustato organizacines ir technines priemones, 

užtikrinančias elektroninių dokumentų  

• autentiškumo,  

• vientisumo,  

• patikimumo ir  

• tinkamumo naudoti visą jų gyvavimo laiką 

išsaugojimą,  

• elektroninių dokumentų perdavimą toliau saugoti  

bei  

• atitinkamą apsaugą tų dokumentų, priėjimą prie 

kurių riboja įstatymai; 

 

 



ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS 
ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ 

VALDYMUI (3) 
Įstaigos vadovas ar kitas jo įgaliotas asmuo 

• priima sprendimą dėl įstaigos elektroninių dokumentų 

išsaugojimo veiksmų; 

• nustato elektroninių dokumentų ir elektroninių 

dokumentų valdymo sistemos saugos priemones; 

• 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. 

 



SKAITMENINĖS DOKUMENTŲ  
KOPIJOS 

• Įstaigoje saugomų oficialių dokumentų skaitmeninės 

kopijos, sukeltos į dokumentų valdymo sistemą. 

 

• Įstaigoje gautos trumpai saugomų, t. y. iki 25 metų, 

oficialių dokumentų skaitmeninės kopijos su žyma 

„Originalas nebus siunčiamas“, kurios gali būti 

valdomos tik dokumentų valdymo sistemoje. 



ELEKTRONINIAI DOKUMENTAI 

• atitinkantys elektroninių dokumentų specifikacijas, 

patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro ar juo 

suderintas (pvz.: ADOC V 1.0, MDOC  V 1.0,  

   EGAS V 1.0), ir pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu 

parašu;  

• trumpai saugomi ir neperduodami kitiems fiziniams 

ar juridiniams asmenims veiklos elektroniniai 

dokumentai, kurie sudaromi ne pagal elektroninių 

dokumentų specifikacijas ir pasirašomi 

nekvalifikuotu elektroniniu parašu. 



REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ 
BYLŲ TVARKYMUI 

• Tvarkant elektronines bylas, jų tomus, jiems priskirti 

dokumentai ir jų metaduomenys turi būti apsaugoti  

  nuo sugadinimo,  

  neteisėto pakeitimo ar  

  sunaikinimo. 



UŽBAIGTŲ ELEKTRONINIŲ 
BYLŲ TVARKYMAS 

• Pasibaigus kalendoriniams metams elektroninės 

bylos, kurios nebus tęsiamos kitais metais, 

užbaigiamos ir sutvarkomos. 

 

• Už elektroninių bylų tvarkymą atsakingi darbuotojai 

prireikus gali atlikti pakeitimus užbaigtoje 

elektroninėje byloje ar jos tome. 



ELEKTRONINĖS BYLOS 
TVARKOMOS TAIP 

• Patikrinami kiekvienos elektroninės bylos, jos tomų ir 

jiems priskirtų elektroninių dokumentų: 

  saugojimo terminai,  

  priskyrimas pagal nustatytą ar pasirinktą požymį,  

  atitikimą elektroninės bylos antraštei ir 

paantraštei. 

 

• Aptikus klaidų, elektroniniai dokumentai turi būti 

perskirstyti ir priskiriami reikiamoms elektroninėms 

byloms. 



ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ 
SAUGOJIMAS 

• Įstaigoje turi būti  

  užtikrinama, kad visą elektroninio dokumento 
saugojimo laiką  

 elektroninio dokumento turinys ir 
metaduomenys bus perskaitomi, o 

 kvalifikuotus elektroninius parašus bus 
įmanoma patikrinti. 

 

  daromos atsarginės elektroninių dokumentų ir 
su jais susijusių duomenų kopijos, duomenis iš 
pagrindinės laikmenos perkeliant į kitas 
laikmenas. 



REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ 
DOKUMENTŲ SAUGOJIMUI 

Turi būti įdiegta: 

• elektroninių dokumentų ir jų apskaitos duomenų 

saugyklų priežiūros priemonės ir nustatytos 

atitinkamos procedūros; 

 

• elektroninių dokumentų saugyklų talpos fiksavimo 

priemonės ir kontrolės procedūros; 

 

• klaidų fiksavimo saugojimo laikmenose ir 

įrenginiuose priemonės ir numatytos jų pašalinimo 

procedūros; 

 



ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ 
SAUGOJIMO LAIKMENŲ IR 

ĮRENGINIŲ TIKRINIMAS 

• turi būti tikrinama ne rečiau kaip kartą per dvejus 

metus; 

• patikrinimo rezultatai fiksuojami pažymoje,  

• pažymoje apibūdinama: 

  esama padėtis,  

  aptiktos klaidos ir 

  priemonės, kurių imtasi klaidoms ar gedimams 

pašalinti. 



ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ 
STEBĖJIMAS  

• periodiškai peržiūrėti ir atnaujinti saugomų 

elektroninių dokumentų turinio formatų sąrašą; 

 

• nuolat tikrinti ir, jei reikia, atnaujinti programines 

priemones, galinčias pateikti saugomų formatų 

elektroninių dokumentų turinį;  

 

• saugomam elektroniniam dokumentui naudoti 

informacinių technologijų priemonėmis gali būti 

sudaromos elektroninių dokumentų konvertuoto 

turinio kopijos, patvirtintos archyvinio patvirtinimo 

paskirties elektroniniu parašu. 

 



LAIKO ŽYMA 

• įrodymas, kad 

elektroninis parašas 

buvo sukurtas iki žymoje 

nurodyto laiko; 

• parašui laiko žyma turi 

būti sukurta pasirašiusio 

asmens sertifikato 

galiojimo laikotarpiu; 

• elektroninis parašas yra 

negaliojantis, jei jis buvo 

sukurtas pasibaigus 

sertifikato galiojimui; 

 



ELEKTRONINIŲ PARAŠŲ 
GALIOJIMO ĮRODYMAI  

• sukaupti ir išsaugoti elektroninį parašą sudariusio 

asmens sertifikato galiojimo patvirtinimo duomenis  

• t. y. sudarant elektroninio parašo XAdES-X-L 

formatą; 

• atlikti elektroninių parašų bei sukauptų patikrinimo 

duomenų stebėseną, atsižvelgiant į ribotą sertifikatų 

galiojimo laiką, jų galimą sukompromitavimą bei 

naudotų kriptografinių metodų silpimą kintant 

technologijoms;  

 



ARCHYVINĖS LAIKO ŽYMOS 
BŪTINYBĖ 

• prireikus atlikti rizikos valdymą (pvz., į elektroninį 

parašą įrašant archyvinę laiko žymą ir sudarant 

elektroninio parašo XAdES-A formatą). 



UŽBAIGTŲ ELEKTRONINIŲ 
BYLŲ APSKAITA 

• ilgai ir nuolat saugomoms elektroninėms byloms 

nustatomi atskiri elektroninių bylų apyrašai; 

• Į apyrašus įrašomos elektroninės bylos turi būti 

sutvarkytos; 

• Elektroninių bylų apyrašų įrašai svarstomi, derinami ir 

tvirtinami nustatyta teisės aktuose tvarka. 



ELEKTRONINIŲ BYLŲ 
NAIKINIMO REIKALAVIMAI 

• Atrinktiems naikinti elektroniniams dokumentams 
sudaromas dokumentų naikinimo aktas, 

 

• Elektroninių dokumentų valdymo sistema turi neleisti  

• sunaikinti ar kitaip pašalinti iš elektroninių 
dokumentų valdymo sistemos elektroninės bylos, jos 
tomų ir jiems priskirtų elektroninių dokumentų bei jų 
metaduomenų, jei elektroninės bylos, jos tomo 
metaduomenyse  

• nebuvo įvesta informacija apie patvirtintą 
elektroninių dokumentų naikinimo aktą. 



ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ 
NAIKINIMO AKTAS 

• dokumentų naikinimo aktas,  

• derinamas ir tvirtinamas  

• laikantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėse 

nustatytų reikalavimų. 

 



ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ 
NAIKINIMO AKTAS DVS 



ELEKTRONINIŲ BYLŲ 
NAIKINIMO REIKALAVIMAI 

• turi būti numatytos organizacinės ir techninės 

priemonės, užtikrinančios, kad  

  visos naikinti atrinktos elektroninės bylos, jų tomai, 

elektroniniai dokumentai ir jų atsarginės kopijos 

naikinimo metu bus visiškai sunaikinti ir  

  jų nebus galima atkurti standartinėmis ar 

specialiosiomis duomenų atkūrimo priemonėmis. 



ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ 
PERDAVIMAS VALSTYBĖS 

ARCHYVAMS 

• perduodami per 5 metus nuo elektroninių bylų 

užbaigimo metų; 

• turi būti sutvarkyti ir įtraukti į elektroninių bylų 

apyrašus; 

• elektroniniai dokumentai turi atitikti Lietuvos 

vyriausiojo archyvaro patvirtintas arba su juo 

suderintas elektroninių dokumentų specifikacijas; 

• elektroniniai dokumentai perduodami perdavimo 

paketais 



PERDAVIMO PAKETAS 

• vienu metu perduodamų elektroninių dokumentų ir  

• su jais susijusios informacijos visuma. 



REIKALAVIMAI PERDUODAMIEMS 
VALSTYBĖS ARCHYVAMS 

ELEKTRONINIAMS DOKUMENTAMS 

Būtina patikrinti 

• elektroninio dokumento vientisumą ir atitiktį 
elektroninio dokumento specifikacijai; 

• ar elektroniniame dokumente yra visi privalomi 
elektroninio dokumento metaduomenys; 

• ar perduodami elektroninių dokumentų elektroniniai 
parašai pasirašyti ne žemesnio kaip XAdES-X-L 
formato elektroniniu parašu, 

• ar į kvalifikuotus elektroninius parašus įrašytos laiko 
žymos atitinka teisės aktuose nustatytus 
reikalavimus; 



ELEKTRONINIAI DOKUMENTAI 
VALSTYBĖS ARCHYVAMS 

PERDUODAMI 

• per Elektroninio archyvo informacinės sistemos 

teikiamas naudotojo sąsajos priemones; 

 

• per įstaigos elektroninių dokumentų valdymo 

sistemą, kuri sąveikauja su informacine sistema; 

 

• įrašyti į vienkartinio įrašymo optines laikmenas (pvz., 

CD-R, DVD-R). 

 



REIKALAVIMAI OPTINĖMS 
LAIKMENOMS 

• į optinę laikmeną turi būti įrašytas perduodamas 

paketas; 

 

• optinė laikmena neturi būti pažeista; 

 

• optinė laikmena perduodama jai pritaikytoje 

dėžutėje arba specialiame aplanke; 

 

• ant dėžutės ar aplanko turi būti nurodytas paketo 

identifikacinis numeris. 



ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ 
PERDAVIMAS PER ELEKTRONINIO 

ARCHYVO INFORMACINĘ SISTEMĄ 



ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ 
PRIĖMIMAS VALSTYBĖS ARCHYVE 

• Priimant elektroninius dokumentus tikrinama: 

  atitiktis elektroninio dokumento specifikacijai; 

  elektroninio dokumento vientisumas ir 

autentiškumas; 

  įsitikinama, kad visas turinys ar kiti pasirašyti 

elementai yra pasirašyti ar patvirtinti galiojančiais 

ilgalaikiais kvalifikuotais elektroniniais parašais, 

patikrinami kiti elektroniniai parašai. 



ORIGINALUS ELEKTRONINIS 
DOKUMENTAS 

 



ORIGINALAUS ELEKTRONINIO 
DOKUMENTO METADUOMENYS 



ELEKTRONINIO DOKUMENTO 
ILGALAIKIO SAUGOJIMO KOPIJA 



ELEKTRONINIO DOKUMENTO 
TURINIO PERŽIŪROS KOPIJA 



PERDUOTŲ DOKUMENTŲ 
NAIKINIMAS 

• Perduodant elektroninius dokumentus kitam 

saugotojui, tame tarpe ir valstybės archyvams (jei 

kiti teisės aktai nenustato kitaip) ir  

• gavus patvirtinimą, kad perdavimas įvyko 

sėkmingai, įstaigoje laikytos  

• elektroninės bylos, jų tomai ir jiems priskirti 

elektroniniai dokumentai sunaikinami, 

• nepaliekant galimybės juos atkurti. 



ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ APRAŠŲ 
PERŽIŪRA ELEKTRONINIO ARCHYVO 

INFORMACINĖS SISTEMOS  
VIEŠAJAME PORTALE 



ELEKTRONINIO DOKUMENTO 
METADUOMENŲ PERŽIŪRA ELEKTRONINIO 

ARCHYVO INFORMACINĖS SISTEMOS 
VIEŠAJAME PORTALE 



ELEKTRONINIO DOKUMENTO TURINIO 
PERŽIŪRA ELEKTRONINIO ARCHYVO 

INFORMACINĖS SISTEMOS  
VIEŠAJAME PORTALE 



? 



Ačiū už dėmesį! 


