
Elektroninio dokumento PDF-LT-V1.0 
valdymas informacinių technologijų 

priemonėmis

Lietuvos valstybės naujojo archyvo 
Dokumentų valdymo priežiūros skyriaus vedėja

Vilniaus universiteto 
Komunikacijos fakulteto lektorė

Konferencija 

Dokumentų valdymo aktualijos ir perspektyvos 



Pranešimo turinys

 Elektroninių dokumentų specifikacijų 
taikymas;

 Elektroninio dokumento specifikacija 

PDF-LT-V1.0;

 PDF-LT-V1.0 dokumento ypatumai;

 Priemonės darbui su PDF-LT-V1.0
dokumentais.



Lietuvos vyriausiojo archyvaro 
2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. V-(1.3 E)-43 
„Dėl elektroninių dokumentų specifikacijų“

 Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir 
įmonių, valstybės įgaliotų asmenų rengiami 
elektroninės formos dokumentai, 

 taip pat iš nevalstybinių organizacijų, privačių 
juridinių ar fizinių asmenų gaunami elektronine 
forma parengti dokumentai, 

 kurių rengimą nustato teisės norminiai aktai, 

 turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 
patvirtintoje ar su juo suderintoje elektroninių 
dokumentų specifikacijoje nustatytus 
reikalavimus. 



Elektroninio dokumento 
specifikacija PDF-LT-V1.0

 patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 
2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. VE(1.3 E)-
42 „Dėl Elektroninio dokumento specifikacijos 
PDF-LT-V1.0 patvirtinimo“

 elektroninius dokumentus, parengtus pagal 
šią specifikaciją įstaigos privalės priimti nuo 
2017 m. sausio 1 d.



Elektroninio dokumento 
specifikacija PDF-LT-V1.0 nustato

 elektroninių dokumentų, kurie išsaugomi PDF
formatu, 

 formato technines savybes, 

 sudarymo saugia elektroninio parašo 
formavimo sistema, 

 tikrinimo ir 

 gyvavimo ciklo reikalavimus.



Elektroninio dokumento 
specifikacija PDF-LT-V1.0 nustato

 Specifikacija skirta 

 sudaryti, 

 tikrinti ir 

atvaizduoti nesudėtingos turinio 
struktūros rašytiniams elektroniniams 
dokumentams, 

 kurių turinys, metaduomenys ir elektroniniai 
parašai yra išsaugoti PDF formato rinkmenoje.



Elektroninio dokumento 
specifikacija PDF-LT-V1.0

 PDF-LT-V1.0 suderinta su šiuo metu
galiojančiais Europos Sąjungos reikalavimais (EK
2011 m. vasario 25 d. sprendimas 2011/130/ES)

*Patvirtinus eIDAS reglamento (Europos Parlamento ir Tarybos
2014 m. liepos 23 d. reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės
atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo
paslaugų vidaus rinkoje) 27 ir 37 straipsniuose nurodytus
įgyvendinamuosius teisės aktus gali prireikti atnaujinti PDF-LT-
V1.0 specifikaciją*



PDF-LT-V1.0 dokumento ypatumai



PDF-LT-V1.0 dokumento struktūra 
(1)

 Elektroninio dokumento loginę struktūrą
sudaro šios dalys:

turinys, susidedantis iš vieno privalomo
pagrindinio dokumento ir neprivalomų priedų
(loginių)

metaduomenys

vienas arba keli elektroniniai parašai



PDF-LT-V1.0 dokumento struktūra (2)

 Elektroninio dokumento pakuotė yra PDF formato 

rinkmena, sujungianti visas elektroninio dokumento 

dalis į visumą (PDF->PDF)

 Elektroniniame dokumente negali būti 
pridedamų savarankiškų elektroninių 
dokumentų



PDF-LT-V1.0 dokumento atitiktis 
standartui

 PDF rinkmena turi atitikti PDF/A-2 standarto 
reikalavimams



PDF-LT-V1.0  dokumento lygmenys

 PDF-LT-V1.0 specifikacija turi 2
reikalavimų lygmenis:

 A (sudėtingesnį) ir

 B (paprastesnį)

 Skirtumas tarp šių lygmenų – privalomų
metaduomenų kiekis



PDF-LT-V1.0  dokumento lygmuo



PDF-LT-V1.0 dokumento B lygmuo

 Elektroninio parašo paskirtis; 

 Elektroninį parašą sudariusio asmens vardas 
ir pavardė; 

 Elektroninio parašo sudarymo data;

 Gali rengti nevalstybinės organizacijos ir 
privatūs juridiniai ar fiziniai asmenys.



PDF-LT-V1.0 dokumento A lygmuo

 Specifikacijos žymuo; 

 Atitikties lygmeniui deklaracija; 

 Sudarytojai; 

 Adresatai;  

 Dokumento pavadinimas; 

 Registravimo metaduomenys

Privalo rengti valstybės ir savivaldybių 
institucijos, įstaigos ir įmonės, valstybės įgalioti 
asmenys.

Gali rengti nevalstybinės organizacijos ir 
privatūs juridiniai ar fiziniai asmenys.



PDF-LT-V1.0 dokumento  kėlimas 
iki A lygmens

Įstaigos gautas B lygmens reikalavimus atitinkantis
dokumentas turės būti papildytas trūkstamais
metaduomenimis, kad atitiktų A lygmens dokumento
reikalavimus

 B lygmens reikalavimus atitinkančius dokumentus
teikiantys asmenys

 įstaigos nurodytu būdu turės pateikti ir trūkstamus
metaduomenis

•(pvz., dokumento turinyje, elektroniniame laiške ar
sistemoje, kuria naudojantis teikiamas dokumentas)



Priemonės darbui su 
PDF-LT-V1.0 dokumentais



PDF-LT-V1.0 B lygmens dokumento 
sukūrimas

 B lygmens dokumentus galima

 kurti ir patikrinti

 naudojantis plačiai paplitusia programine
įranga – Adobe Reader

Instrukcijos www.archyvai.lt interneto svetainėje

http://www.archyvai.lt/lt/lvat/el.pdf_aktualija.html?backlink=
%252Flt%252Fpaieska%252Fresults%252Fp0.html 



PDF-LT-V1.0 A lygmens dokumento 
sukūrimas

A lygmens dokumentų kūrimui, papildymui
trūkstamais metaduomenimis  ir patikrinimui
reikia naudoti specializuotą programinę įrangą

 A lygmens dokumentų dalinį patikrinimą 
(turinio peržiūrą ir parašų patikrinimą) galima 
atlikti ir su Adobe Reader programine įranga

•Aktualu kuomet įstaiga siųs dokumentą privatiems asmenims / 
užsieniečiams 



PDF-LT-V1.0 dokumento patikrinimas 
Adobe Reader programine įranga



PDF-LT-V1.0 dokumento patikrinimas 
Adobe Reader programine įranga



PDF-LT-V1.0 dokumento patikrinimas 
dokumentų valdymo sistemoje



Ačiū už dėmesį!
Kilus klausimams dėl PDF-LT-V1.0
dokumentų 

rašykite d.kontrimaviciene@archyvai.lt
arba
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos 
Dokumentų ir archyvų skyriaus ekspertui 
Vaidotui Ramonui
v.ramonas@archyvai.lt


