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I. TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTŲ
VALDYMĄ IR NAUDOJIMĄ

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
(Ţin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982; toliau – DAĮ)

reglamentuoja:
1. Nacionalinio dokumentų fondo (NDF) administravimą. NDF apima: valstybės ir
savivaldybių institucijų įstaigų ir įmonių veiklos dokumentus; Lietuvoje įvairiais
laikotarpiais veikusių valstybinių įstaigų ir įmonių veiklos dokumentus; valstybės
archyvuose saugomus dokumentus.
2. Organizacijų veiklos dokumentų valdymą ir naudojimą.
3. Subjektų, vykdančių dokumentų ir archyvų valstybinį administravimą, kompetenciją
ir uždavinius (subjektai: Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos
kultūros ministerija, Lietuvos vyriausiasis archyvaras, Archyvų taryba ir valstybės
archyvai).

Jau priimtas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 2, 5, 7, 8,
10, 13, 14, 15, 16, 18, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Ţin.,
2012, Nr. 44-2147). Įstatymas įsigalios 2012 m. liepos 1 d.
Įstatymo tikslai ir uţdaviniai – uţtikrinti tinkamą elektroninių dokumentų
ilgalaikį išsaugojimą ir prieinamumą bei pakeisti ir papildyti kitas dokumentų ir
archyvų valdymo teisinio reguliavimo nuostatas.
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Ţinotina, kad nuo 2012-07-01 įsigaliojo šios naujos sąvokos

• Dokumentas – Lietuvos Respublikoje ar uţsienio valstybėje įsteigto
juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio ar fizinio asmens
veiklos procese uţfiksuota informacija, nepaisant jos pateikimo būdo,
formos ir laikmenos.
• Dokumentų saugojimo paslauga – kitų asmenų dokumentų saugojimas
specialiose saugyklose pagal licencijos turėtojo sutartinius įsipareigojimus
ir teisės aktų nustatytus reikalavimus, siekiant uţtikrinti saugomų
dokumentų autentiškumą, patikimumą ir prieinamumą visą jų saugojimo
laiką.
• Ilgai saugomi dokumentai – dokumentai, kurių nustatytas saugojimo
terminas nuo 26 iki 100 metų.
• Nuolat saugomi dokumentai – dokumentai, kuriuos nustatyta saugoti
neribotą laiką.“
• Trumpai saugomi dokumentai – dokumentai, kurių nustatytas saugojimo
terminas nuo 1 iki 25 metų įskaitytinai.

Dokumentų valdymo organizavimo aspektu svarbu
DAĮ 10 straipsnio 1 dalis:
Valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės veiklos dokumentai turi būti efektyviai
valdomi ir prieinami jos pačios ir kitų asmenų poreikiams tenkinti, apsaugoti nuo sugadinimo,
praradimo, neteisėto naudojimo, pakeitimo, sunaikinimo. Uţ valstybės ar savivaldybės
institucijos, įstaigos ar įmonės dokumentų valdymo organizavimą teisės norminių aktų nustatyta
tvarka atsako tos institucijos, įstaigos ar įmonės vadovas ar kitas tos institucijos, įstaigos ar
įmonės įgaliotas asmuo (toliau – vadovas).
DAĮ 10 straipsnio 3 dalis:
Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, perduodančios valstybės archyvams
nuolat saugomus dokumentus ir ilgai saugomus elektroninius dokumentus, per Elektroninio
archyvo informacinę sistemą su valstybės archyvais derina dokumentacijos planų duomenis
ir šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytų apskaitos dokumentų duomenis.
DAĮ 10 straipsnio 4 dalis:
Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, neperduodančios dokumentų valstybės
archyvams, šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytus apskaitos dokumentus ir
dokumentacijos planus derina su tos institucijos, įstaigos ar įmonės savininko teises ir
pareigas įgyvendinančia institucija ar jos įgaliota įstaiga.

Dokumentų perdavimo valstybės archyvams
aspektus svarbu
•

•

•

Nuolat saugomus dokumentus ir ilgai saugomus elektroninius veiklos
dokumentus valstybės archyvams perduoda Lietuvos Respublikos Seimas,
Respublikos Prezidentas, jų įsteigtos institucijos ir įstaigos, Lietuvos Respublikos
Vyriausybė, teismai, Lietuvos bankas, ministerijos ir Vyriausybės įstaigos,
kariuomenės, teisėsaugos institucijos ir įstaigos, kiti centriniai ir teritoriniai
valstybinio administravimo ir savivaldybių administravimo subjektai, viešąsias
paslaugas teikiančios įstaigos ir įmonės, kurių veikloje susidaro nuolat saugomų
dokumentų ir ilgai saugomų elektroninių dokumentų. Valstybės ir savivaldybių
institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams,
sąrašą tvirtina Lietuvos vyriausiasis archyvaras (DAĮ 15 straipsnio 1 dalis).
Likviduojamos ar reorganizuojamos valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos
ar įmonės, kuri po reorganizavimo pasibaigia, nuolat saugomi dokumentai ir ilgai
saugomi elektroniniai dokumentai perduodami valstybės archyvui (16 str. 1 dalis).
Į Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus
valstybės archyvams nuolat saugoti, sąrašą, patvirtintą Lietuvos vyriausiojo
archyvaro 2011 m. gruodţio 20 d. įsakymu Nr. V-153 (Ţin., 2012, Nr. 3-105), yra
įtraukta daugiau kaip 700 institucijų, įstaigų ir įmonių.

Teisės aktai, nustatantys bendruosius dokumentų valdymo
reikalavimus
Dokumentų rengimo taisyklės (Ţin., 2011, Nr. 88-4229)
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės (Ţin., 2011, 88-4230)
Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė (2011, Nr. 32-1534; Nr.
67-3209), kitos dokumentų saugojimo terminų rodyklės
Dokumentų saugojimo taisyklės (Ţin., 2012, Nr. 2-64)
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Teisės aktais, nustatantys elektroninių dokumentų valdymo
reikalavimus
Teisės aktai nustato elektroninių dokumentų valdymo reikalavimus visu jų
gyvavimo ciklu, t. y. nuo pat jų sudarymo iki atrankos naikinti ar perdavimo
toliau saugoti.
Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos reikalavimų
aprašas (Ţin., 2008, Nr. 118-4488; 2009, Nr. 108-4573; 2010, Nr. 136-6972).
Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacija ADOC-V1.0
(Ţin., 2009, Nr. 108-4574) ir kitos specifikacijos.
Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės (Ţin., 2012, Nr. 3-104).
Elektroninių dokumentų perdavimo valstybės archyvams taisyklių projektas
(Projektas Nr. 11-4627-01 paskelbtas Seimo teisės aktų informacinės sistemos
Projektų registravimo posistemyje).

Svarbi ir 2011 m. pabaigoje baigta kurti Elektroninio archyvo infrastruktūra.

II. NAUJOS ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ VALDYMO
TAISYKLĖS
(ŢIN., 2012, NR. 3-104)

taisyklės 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.
Nevalstybinėms organizacijoms, privatiems juridiniams asmenims
šiose Taisyklėse nustatyti reikalavimai yra rekomendaciniai, tačiau
elektroninius dokumentus, kurių rengimą nustato norminiai teisės
aktai, jie privalo rengti, tvarkyti, įtraukti į apskaitą įstatymuose ir
kituose teisės aktuose nustatyta tvarka, išsaugoti juos reikiamą laiką ir
užtikrinti, kad turimi elektroniniai dokumentai išliktų autentiški,
patikimi ir prieinami visą jų saugojimo laiką.

PATIKSLINTOS SĄVOKOS

PAPILDYTA NAUJOMIS SĄVOKOMIS

Elektroninio dokumento turinys − elektroninio
dokumento dalis, kurioje tekstine, grafine ar kita
forma
pateikiama
informacija.
Elektroninio
dokumento turinys neapima metaduomenų ir
elektroninių parašų.

Archyvinio patvirtinimo paskirties elektroninis parašas −
elektroninis parašas, kuriuo patvirtinama elektroninio dokumento
konvertuota
kopija, skirta
saugoti informacinių
technologijų
priemonėmis.

Elektroninių dokumentų valdymo sistema –
informacinių technologijų pagrindu veikianti
įstaigos dokumentų valdymo sistemos dalis, skirta
elektroniniams dokumentams rengti, tvarkyti,
įtraukti į apskaitą, saugoti ir naikinti.

Elektroninio dokumento išrašas – iš elektroninio dokumento pateikta
reikiama teksto dalis ir kiti duomenys

Metaduomenys – struktūrizuoti duomenys,
aprašantys dokumento sandarą, aplinką bei jo
valdymo ypatumus per visą dokumento gyvavimo
laiką.

Elektroninio dokumento nuorašas – iš elektroninio dokumento
pateiktas visas tekstas ir kiti duomenys

Elektroninių dokumentų saugykla – techninių ir programinių
priemonių visuma elektroniniams dokumentams, jų apskaitos
dokumentų duomenims, kitai su jais susijusiai informacijai saugoti
Konvertuota kopija – elektroninio dokumento duomenys, gauti
konvertuojant elektroninio dokumento turinį ir (ar) metaduomenis
Kopijos tikrumo patvirtinimo paskirties elektroninis parašas –
kvalifikuotas elektroninis parašas, kuriuo paliudijamas įstaigos veiklos
elektroninio dokumento konvertuotos kopijos, nuorašo ar išrašo
tikrumas
Kvalifikuotas elektroninis parašas – saugus elektroninis parašas,
sudarytas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu
kvalifikuotu sertifikatu

ĮSTAIGOS ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMOS
FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

valdo elektroninius dokumentus, kurie atitinka bent vieną iš Lietuvos
vyriausiojo archyvaro patvirtintų ar su juo suderintų elektroninio dokumento
specifikacijų (toliau – Specifikacija)
patikrina elektroninio dokumento atitiktį Specifikacijai
Specifikacijų ir elektroninio parašo taisyklių nustatyta tvarka formuoja ir
tikrina elektroninį parašą, išsaugo jo galiojimo įrodymus
uţtikrina, kad to paties elektroninio dokumento nebūtų galima uţregistruoti
antrą kartą
vykdo paiešką visuose elektroninių dokumentų valdymo sistemos
lygmenyse (veiklos srities (funkcijos), elektroninių bylų ir jų tomų,
elektroninių dokumentų, metaduomenų ir kitų), pateikti paieškos rezultatus
(ataskaitas)
sudaro visų elektroninių dokumentų perkėlimo (pvz., į kitą informacinę
sistemą) metu atliktų veiksmų sąrašą
neleidţia 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 RENGIMAS
Bendruosius
elektroninio
dokumento sandaros reikalavimus
nustato Elektroninių dokumentų
specifikacijų aprašas

Rengiami
dokumentai
patvirtintą

elektroniniai
turi
atitikti
ar
suderintą

Elektroninių
dokumentų
specifikaciją
(išskyrus
tuos
dokumentus, kurie rengiami pagal
šių Taisyklių 5.6. punktą ir
neprivalo atitikti Specifikacijose
keliamų reikalavimų)
ADOC-V1.0;
MDOC-V1.0;
EGAS-V1.0;
PDF-LT-V1.0 (projektas)

Elektroninis dokumentas – juridinio ar fizinio asmens norminių teisės aktų nustatyta tvarka informacinių technologijų
priemonėmis sudarytas, patvirtintas ar gautas dokumentas, pasirašytas teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu
(Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Ţin., 2010, Nr. 79-4055)

ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ RENGIMAS
Elektroninių dokumentų turinys įforminamas pagal Dokumentų rengimo taisyklėse
nustatytus reikalavimus, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip. Turinio formatas turi
atitikti Specifikacijoje nurodytą turinio formatą
Elektroninis dokumentas derinimas (kai derinama su juridiniais asmenimis), tvirtinamas
ir pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jei į elektroninį parašą įrašomos laiko
ţymos, jos turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašomas visas elektroninio dokumento turinys, kiti
pasirašomieji elementai, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip
Turinyje parašo rekvizitas įforminamas be parašo, o tvirtinimo ir suderinimo ţymų dalys
– be parašo ir datos, o viza, rezoliucija ir supaţindinimo ţyma jame nerašomos
Elektroninio dokumento turiniui vizuoti, rezoliucijai ir supaţindinimo ţymai įforminti
įstaiga gali pasirinkti kvalifikuotą elektroninį parašą arba teisinę galią turintį elektroninį
parašą, kuris nėra kvalifikuotas elektroninis parašas (šiuo atveju turi būti numatyta
galimybė nustatyti rezoliuciją įforminusį, elektroninį dokumentą vizavusį ar su juo
susipaţinusį asmenį bei išsaugoti duomenis apie šiuos veiksmus)

ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ IR IŠRAŠŲ RENGIMAS
Elektroninio dokumento nuorašai ir išrašai turi būti rengiami pagal
Specifikacijas
Elektroninio dokumento nuorašams, išrašams tvirtinti naudojamas kopijos
tikrumo patvirtinimo paskirties elektroninis parašas
Elektroninio dokumento nuorašo turinyje turi būti šie rekvizitai:
specialioji ţyma (ţodis „Nuorašas“ paryškintomis raidėmis)
dokumento sudarytojo pavadinimas
dokumento pavadinimas (antraštė)
dokumento data
registracijos numeris
visas dokumento tekstas
parašo rekvizito dalys (be parašo)
Elektroninio dokumento išraše turi būti šie rekvizitai:
specialioji ţyma (ţodis „Išrašas“ paryškintomis raidėmis) dokumento
sudarytojo pavadinimas
dokumento pavadinimas (antraštė)
dokumento data, registracijos numeris
reikiama dokumento teksto dalis ir parašo rekvizito dalys (be parašo)

ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS
Elektroniniai dokumentai registruojami tą dieną, kurią jie gaunami, pasirašomi
ar patvirtinami
Elektroniniai dokumentai gali būti registruojami įstaigos bendruose ar
jungtiniuose registruose kartu su popieriniais dokumentais, nurodant, kad
dokumentas yra elektroninis
Jei elektroninis dokumentas uţregistruojamas iki jo pasirašymo, įstaigos
sudaryto elektroninio dokumento turinyje gali būti nurodyti registracijos data ir
registracijos numeris
Gautas elektroninis dokumentas registruojamas, jei atitinka patvirtintą ar
suderintą Specifikaciją, yra pasirašytas galiojančiu elektroniniu parašu ir galima
atpaţinti jo turinį. Šių reikalavimų neatitinkantis elektroninis dokumentas
neregistruojamas ir apie tai pranešama siuntėjui, jei galima nustatyti jo ryšio
duomenis
Jei Specifikacijų neatitinkantis dokumentas gaunamas iš uţsienio korespondentų,
sprendimą dėl jo įtraukimo į apskaitą ir tolesnio valdymo įstaigoje priima
vadovas
Įstaigos gauto elektroninio dokumento gavimo data ir gavimo registracijos
numeris, jį gavusios įstaigos pavadinimas ir kodas elektroninio dokumento
turinyje nenurodomi.

SIUNČIAMŲ ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ TVARKYMAS
Įstaigos sudarytas siunčiamas elektroninis dokumentas gali būti siunčiamas
adresatui be vizų ir su vizomis

Jei įstaiga elektroninio dokumento turiniui vizuoti pasirenka kvalifikuotą
elektroninį parašą, tačiau adresatui pageidauja siųsti elektroninį dokumentą be
vizų, ji gali rengti du elektroninio dokumento egzempliorius, iš kurių vienas yra su
atsakingų asmenų vizomis, o kitas, be vizų, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu
parašu išsiunčiamas adresatui ir saugomas įstaigoje nustatytą laiką. Elektroninio
dokumento egzempliorius su atsakingų asmenų vizomis įstaigoje saugomas ne
trumpiau nei vienerius metus
Jei įstaiga elektroninio dokumento turiniui vizuoti pasirenka teisinę galią turintį
elektroninį parašą, kuris nėra kvalifikuotas elektroninis parašas, vizavimo
veiksmai fiksuojami elektroninių dokumentų valdymo sistemoje, o adresatui
išsiunčiamas ir nustatytą laiką įstaigoje saugomas kvalifikuotu elektroniniu parašu
pasirašytas elektroninis dokumentas be vizų. Duomenys apie vizavimo veiksmus
elektroninių dokumentų valdymo sistemoje saugomi ne trumpiau nei vienerius
metus

ELEKTRONINIŲ BYLŲ SUDARYMAS IR TVARKYMAS
•
•
•

•

•

•

Elektroniniai
dokumentai
sisteminami
į
elektronines bylas pagal dokumentacijos planą
Elektroninei bylai suteikiamas indeksas, kurį
sudaro dokumentacijos plano punkto ir
papunkčio eilės numeris ir ţymuo „E“
Elektroninės bylos indeksas gali būti papildytas
duomenimis, rodančiais bylos sudarymo vietą
(pvz., 1.1-03 E, kur 1.1 – eilės numeris, 03 −
struktūrinis padalinys, E − bylos forma)
Elektroninė byla gali būti skirstoma į tomus,
kurie sudaromi pagal pasirinktą elektroninių
dokumentų
sisteminimo
poţymį
(pvz.,
elektroninių
dokumentų
formatą
pagal
Specifikacijas)
Elektroninės bylos tomams suteikiamas įstaigos
dokumentacijos plane nurodytas bylos indeksas,
papildytas tomo eilės numeriu, jei toks yra pvz.,
1.1 E1, kur 1.1- elektroninės bylos indeksas
pagal įstaigos dokumentacijos planą, E − bylos
forma, 1 – elektroninės bylos tomo eilės numeris)
Pasibaigus kalendoriniams metams elektroninės
bylos, kurios nebus tęsiamos kitais metais,
uţbaigiamos ir sutvarkomos.

DOKUMENTŲ VERTINIMAS IR APSKAITA
Elektroninių dokumentų vertės ekspertizė:
Elektroniniai dokumentai vertinami laikantis Dokumentų tvarkymo ir
apskaitos taisyklėse nustatytų dokumentų reikšmingumo kriterijų, kitų
dokumentų vertinimo ir saugojimo terminų nustatymo ar jų keitimo
reikalavimų.
Uţbaigtų elektroninių bylų apskaita:
Ilgai ir nuolat saugomoms elektroninėms byloms nustatomi atskiri
elektroninių bylų apyrašai pagal jų saugojimo terminą
Ilgai ir nuolat saugomos elektroninės bylos įrašomos į bylų apyrašus pagal
bylų apyrašų sąrašą, sudaromą laikantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos
taisyklėse nustatytų reikalavimų ir nustatytos bylų apyrašų formos
Elektroninių bylų apyrašų įrašai svarstomi, derinami ir tvirtinami laikantis
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėse nustatytų reikalavimų

ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS
Įstaigoje turi būti uţtikrinama, kad visą elektroninio dokumento saugojimo
laiką elektroninio dokumento turinys ir metaduomenys bus perskaitomi, o
kvalifikuotus elektroninius parašus bus įmanoma patikrinti
Įstaigoje turi būti daromos atsarginės elektroninių dokumentų ir su jais
susijusių duomenų kopijos, duomenis iš pagrindinės laikmenos perkeliant į
kitas laikmenas
Galimi įstaigos veiksmai elektroniniams dokumentams išsaugoti:
laikmenų atnaujinimas − laikmenų, kuriose saugomi elektroniniai
dokumentai, duomenys perrašomi į naujos kartos laikmenas
pakuotės keitimas − elektroninio dokumento pakuotė pertvarkoma,
nepaţeidţiant elektroninio dokumento turinio, metaduomenų ir elektroninių
parašų vientisumo (pvz., sudarant naujesnės versijos ar kitas patvirtintas
Specifikacijas atitinkantį elektroninį dokumentą)
grįţtamasis konvertavimas − elektroninio dokumento ar jo atskirų
sudėtinių dalių (turinio, metaduomenų, elektroninių parašų) išsaugojimas ir
sugrąţinimas į būseną iki jo konvertavimo (pvz., elektroninio dokumento
atskirų sudėtinių dalių saugojimas ne pakuotėje)

ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ TURINIO IR ELEKTRONINIŲ
PARAŠŲ GALIOJIMO ĮRODYMŲ IŠSAUGOJIMAS
Kad būtų išsaugotas įstaigos saugomų
elektroninių
dokumentų
turinys,
būtina:
periodiškai
perţiūrėti
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

Kad būtų išsaugoti įstaigos elektroninių
dokumentų parašo galiojimo įrodymai,
būtina*:
sukaupti ir išsaugoti elektroninį parašą sudariusio
asmens sertifikato galiojimo patvirtinimo
duomenis (pvz., sudarant elektroninio parašo
XAdES-X-L formatą)
atlikti elektroninių parašų bei sukauptų
patikrinimo duomenų stebėseną, prireikus atlikti
rizikos valdymą (pvz., į elektroninį parašą įrašant
archyvinę laiko ţymą ir sudarant elektroninio
parašo XAdES-A formatą)
*-

šie reikalavimai netaikomi elektroniniams
dokumentams, kurie pasirašyti teisinę galią
turinčiu elektroniniu parašu, kuris nėra
kvalifikuotas elektroninis parašas

ELEKTRONINIO ARCHYVO INFRASTRUKTŪRA IR
EAIS MODULIAI
DOKUMENTŲ VALDYMO PRIEŢIŪROS
ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO
ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMO
DOKUMENTŲ PUBLIKAVIMO IR PATEIKIMO

ADMINISTRAVIMO

http://eais-pub.archyvai.lt/eais/

Ţinotina, kad
• Lietuvos Respublikos Vyriausybė (LRV) svarsto galimybę įpareigoti
viešojo sektoriaus institucijas nuo 2014 m. keistis tik elektroniniais
dokumentais (atitinkančiais ADOC V-1.0 specifikaciją)
• Apklausus viešojo sektoriaus įstaigas, išryškėjo viešojo sektoriaus įstaigų
elektroninių dokumentų rengimo, tvarkymo ir saugojimo paslaugos
teikimo poreikis Lietuvos Respublikos ministerijų pavaldţiose įstaigose ir
įmonėse bei ministrų valdymo sričiai priskirtose įstaigose (ypač nedidelės
struktūros) bei savivaldybių administracijų įstaigose ir įmonėse:
1) kurios iš viso neturi kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemų;
2) kurios neturi kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemų su Specifikaciją
atitinkančių elektroninių dokumentų valdymo moduliu;
3) kurioms nepakanka ţmogiškųjų išteklių (nepakanka darbuotojų ţinių ir
įgūdţių elektroninių dokumentų valdymo, viešųjų pirkimų, susijusių su
kompiuterizuotų dokumentų valdymo sistemų įsigijimu, srityse;
4) kurios neturi finansinių išteklių įsidiegti naują kompiuterizuotą dokumentų
valdymo sistemą ar atnaujinti esamą.

