
INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETAS

ELEKTRONINĖ 

DOKUMENTŲ VALDYMO 

SISTEMA - eDVS

eDVS
2015 m.



VIISP

eDVS paslaugos sukūrimo pagrindas

Elektroninė dokumentų valdymo sistema (eDVS) sukurta įgyvendinant Lietuvos

Respublikos Vyriausybės pasitarime, vykusiame 2013 m. liepos 22 d., priimtą

sprendimą 8 klausimu „Dėl bendros valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir

įmonių elektroninių dokumentų rengimo, tvarkymo ir saugojimo paslaugos“

(pritarti nuostatai, kad Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie

Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba Valstybės

informacinių išteklių sąveikumo platformos aplinkoje sukurtų ir neatlygintinai

teiktų bendrą elektroninių dokumentų valdymo paslaugą, apimančią elektroninių

dokumentų rengimą, tvarkymą ir saugojimą ir skirtą nedidelę organizacinę

struktūrą turinčioms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms)..
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VIISP

eDVS paslaugos sukūrimo pagrindas

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

įvykdė projektą „Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interopera-

bilumo (sąveikumo) sistemos saugos ir funkcionalumo plėtra” (projekto kodas VP2-

3.1-IVPK-06-V-02-001), kurį vykdant  ir  sukurta bendra  valstybės ir savivaldybių 

institucijų, įstaigų ir įmonių elektroninių dokumentų rengimo, tvarkymo ir saugojimo 

paslauga. 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba pagal savo kompetenciją aktyviai   

dalyvavo įgyvendinant šį projektą.
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VIISP

Bendros eDVS paslaugos teikimo nuostatos

 eDVS  tai SaaS (angl. Software as a Service) tipo paslauga, kuomet 

programinė įranga teikiama kaip paslauga.

- Jums nereikia rūpintis infrastruktūra, serveriais, talpyklomis,

programinės įrangos atnaujinamais, serverių administravimu - visi

administravimo darbai atliekami VIISP administravimo padalinio.

 Ar duomenys saugūs?

- Visi duomenų failai saugomi Lietuvos Respublikos teritorijoje 

įrengtuose duomenų saugyklose.

- Duomenų archyvavimo politika numato duomenų kopijavimą 

kiekvieną 

- Siekiant išvengti nesankcionuotų prisijungimų prieiga galima tik iš

patikimų IP adresų. Norint naudotis paslauga ne iš darbo vietos

reikia pasinaudoti VPN paslauga kuri prijungtų naudotoją prie

įstaigos lokalaus tinklo ir suteiktų galimybę jungtis prie eDVS.
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VIISP

Bendros eDVS paslaugos teikimo nuostatos

 eDVS kolektyvinio darbo įrankis. Užsisakius paslaugą institucijai

sukuriama paskyra per kurią pasiekiami visi eDVS paslaugos

funkcionalumai. Jei jūsų poreikiams reikalingas papildomas

funkcionalumas, kuris šiuo metu nerealizuotas dokumentų valdymo

sistemoje, Jūs turite teisę kreiptis į IVPK su prašymu įvertinti

pageidaujamą funkcionalumą. Jei realizavimo kaina, terminai ir

realizavimo būdas jus tenkins toks funkcionalumas bus užsakytas.

Įdiegtas funkcionalumas bus prieinamas visiems eDVS paslaugos

naudotojams.

 Paslauga teikiama dviem variantais. „Minimalus“  paslaugos variantas 

– skirtas mažoms įstaigoms iki 10 naudotojų  kuriems nereikia veiklos 

procesų ir „Pagrindinis“ paslaugos teikimo variantas su veiklos procesais.
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eDVS

Pagrindiniai elektroninės dokumentų valdymo sistemos eDVS

naudotojo darbo objektai 
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eDVS

Dokumentų grupės ir jų procesai elektroninėje dokumentų

valdymo sistemoje 
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eDVS

Dokumentų gyvavimo ciklas elektroninėje dokumentų valdymo 

sistemoje eDVS

.
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Registrų, bylų sukūrimas,

bylų apyrašų sąrašo sukūrimas

Registrų sąrašo, dokumentacijos

plano, bylų apyrašų sąrašo 

parengimas, suderinimas su valstybė
s archyvais per EAIS, patvirtinimas

Dokumento parengimas,

vizavimas, pasirašymas, 

užregistravimas

Bylų užbaigimas ir sutvarkymas 
El. dokumentų ir skaitmeninių
dokumentų kopijų saugojimas

Ilgai ir nuolat saugomų bylų

įtraukimas į bylų apyrašus

Bylų apyrašų suderinimas su 

valstybės archyvais per EAIS, 

patvirtinimas

Ilgai ir nuolat saugomų el. 

dokumentų perdavimas valstybės 

archyvams per EAIS (perdavimo 

paketo sudarymas, perdavimo laiko

suderinimas, paketo perdavimas)

Dokumentų naikinimo akto 

parengimas, suderinimas su valstybės 
archyvais per EAIS, patvirtinimas

El. dokumentų ir skaitmeninių
dokumentų kopijų

sunaikinimas



eDVS

Elektroninės dokumentų valdymo sistemos eDVS ypatumai

eDVS

Bendro naudojimo erdvės 
sukūrimas institucijos 

reikmėms



eDVS  paslaugos užsakymas

eDVS paslaugos užsakymo etapai

1. VIISP paslaugų teikimo elektroninės sutarties

pasirašymas portale www.epaslaugos.lt

2. Institucijos sukūrimas eDVS aplinkoje (VIISP);

Institucijos administratoriaus paskyros sukūrimas ir

prieigos suteikimas; (VIISP) Naudotojų ir

administratoriaus instrukcijų pateikimas; (VIISP)

3. eDVS paslaugos pristatymas, institucijos poreikių

išsiaiškinimas . Preliminaraus paslaugos teikimo datos

nustatymas.

eDVS

http://www.epaslaugos.lt/


eDVS  paslaugos diegimas

eDVS diegimas tai vidinis įstaigos projektas
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eDVS  paslaugos užsakymas

Žmogiškieji resursai

Prieš pradedant diegti eDVS paslaugą įstaiga turi sukurti minimaliai 3 

darbuotojų darbo grupę:

- Projekto Vadovas, kuris bus atsakingas už paslaugos diegimo plano 

suderinimą ir pasitvirtinimą įstaigoje, seks jo vykdymą ir koordinuos visus 

veiksmus. 

- Techninis specialistas - už naudotojų sukūrimą, teisių jiems suteikimą.

- Įstaigos darbuotojas - paskirtas atsakingu už įstaigos veiklos dokumentų

registravimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą. Jei įstaigoje už šią veiklą

paskirtas struktūrinis padalinys tai to struktūrinio padalinio darbuotojas.
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eDVS  paslaugos diegimas

Pradiniai parametrizavimo darbai 

Techninio specialisto darbai: 

- Organizacijos duomenų peržiūra ir patikslinimas.

- Organizacijos struktūros sukūrimas, padalinių/skyrių sukūrimas.

- Organizacijos naudotojų sukūrimas.

- Organizacijos naudotojų grupių sukūrimas (esant poreikiui).

- Organizacijos klasifikatorių peržiūra, pakoregavimas (esant poreikiui).

- Organizacijos katalogų sukūrimas (esant poreikiui).

Darbuotojo atsakingo už įstaigos veiklos dokumentų

tvarkymą darbai:

- Organizacijos registrų, bylų, bylų apyrašų sąrašo sukūrimas.

- Organizacijos apskaitos dokumentų parengimas    (dokumentacijos planas, 
registrų sąrašas,  bylų apyrašų sąrašas).
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eDVS  paslaugos diegimas

Techniniai resursai reikalingi darbui su sistema

- Reikia įsigyti skanerį;

- Būtina įsigyti elektroninį parašą asmenims kurie turi teisę 

pasirašyti įstaigos siunčiamus dokumentus;

- Rekomenduojame įsigyti laiko žymų atsižvelgiant į 

išsiunčiamų dokumentų kiekį.*

*Bendruosius dokumentų valdymo reikalavimus nustatantys teisės norminiai 
aktai nenumato prievolės naudoti laiko žymas įstaigų sudaromiems ir gauna
miems oficialiems elektroniniams dokumentams. 
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eDVS  diegimas įstaigose

eDVS diegimo rekomenduojamas planas

eDVS

Sistemos parametrizavimas

Naudotojų adaptavimas

Bandomoji eksploatacija



Klausimai ?

eDVS

Kontaktai
Arūnas Marcinkevičius
El. paštas
arunas.marcinkevicius@ivpk.lt
Tel. +370 693 86125

mailto:arunas.marcinkevicius@ivpk.lt

