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ŽINOTINOS SĄVOKOS
– Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje įsteigto juridinio
asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio (toliau – juridinis asmuo) ar fizinio asmens
veiklos procese užfiksuota informacija, nepaisant jos pateikimo būdo, formos ir
laikmenos.
Oficialusis dokumentas – valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės,
valstybės įgalioto asmens sudarytas, patvirtintas ar gautas dokumentas, įtrauktas į
apskaitą.
Oficialusis elektroninis dokumentas – Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta
tvarka valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės, valstybės įgalioto
asmens informacinių technologijų priemonėmis sudarytas, patvirtintas ar gautas
elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu ir įtrauktas į apskaitą.
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.
 Saugojimo terminas – laikas, kurį dokumentas turi būti išsaugotas.
Dokumentas

I. OFICIALIOJO ELEKTRONINIO DOKUMENTO
SAMPRATOS YPATUMAI
•Oficialieji

elektroniniai dokumentai, rengiami pagal Lietuvos
vyriausiojo archyvaro (LVA) patvirtintas ar su juo suderintas el.
dokumento specifikacijas. Tokie dokumentai pasirašomi kvalifikuotu
elektroniniu parašu.
•Oficialieji elektroniniai dokumentai, rengiami ne pagal LVA ar su juo
suderintas el. dokumento specifikacijas bei pasirašomi pažangiuoju el.
parašu. Tai trumpai saugomi ir neperduodami kitiems fiziniams ar
juridiniams asmenims įstaigos veiklos el. dokumentai
P. S. LR patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo projekto 5
straipsnyje numatomas toks teisinis reguliavimas:

TAIS, Nr. 16-8433

ILGAI SAUGOMI PERSONALO DOKUMENTAI
Įsakymai

personalo klausimais (dėl priėmimo į pareigas, perkėlimo,
atleidimo iš pareigų, darbo užmokesčio, atostogų vaikui prižiūrėti, tėvystės
atostogų),
Darbo sutartys,
Darbo užmokesčio dokumentai (asmens sąskaitų kortelės arba
žiniaraščiai),
Darbo sutarčių registras.
įsakymai, darbo sutartys gali būti pasirašyti ranka, gali būti
pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Šiuo metu keliamas reikalavimas ir išsaugoti elektroninio parašo
galiojimo įrodymus.
Nurodytieji

TRUMPAI SAUGOMI PERSONALO DOKUMENTAI
Darbo

laiko apskaitos dokumentai,
Darbuotojų vertinimo dokumentai (išvados ir pan.),
Prašymai priimti ar atleisti iš darbo, kiti prašymai susiję su darbo santykiais,
Pretendentų į pareigas prašymai, konkursų organizavimo dokumentai,
Įspėjimai dėl darbo sutarties nutraukimo, atleidimo iš pareigų,
Įstaigos (draudėjo) pranešimai apie apdraustuosius valstybiniu socialiniu
draudimu ir draudėją,
Atostogų grafikai (jei jie nėra tvirtinami teisės aktu);
Darbo tarybos veiklos dokumentai.
Nurodytieji dokumentai gali būti pasirašyti ranka arba kvalifikuotu elektroniniu
parašu, arba elektroniniu parašu, kuris neatitinka kvalifikuotam el. parašui
keliamų reikalavimų.
Nurodytieji dokumentai (išskyrus gaunamus prašymus) gali būti sudaromi
dokumentų valdymo sistemos (DVS) priemonėmis, kaip tai numatyta
Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių 5.6 papunktyje.

II. DOKUMENTŲ VALDYMO ORGANIZAVIMAS
Svarbios šios Dokumentų ir archyvų įstatymo 10 straipsnio dalys:
5. Valstybės įgalioti asmenys veiklos dokumentų valdymą organizuoja šio ir
įgaliojimus suteikiančių įstatymų nustatyta tvarka tiek, kiek jie neprieštarauja
šiam Įstatymui.
6. Nevalstybinės organizacijos, privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys veiklos
dokumentų valdymą organizuoja vadovaudamiesi įstatymais, kitais teisės
norminiais aktais ir atsižvelgdami į savo prievoles bei poreikius.
7. Valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos ir įmonės, nevalstybinės
organizacijos, privatūs juridiniai asmenys turimų dokumentų pagrindu
privalo teisės aktų nustatyta tvarka išduoti juridinius faktus
patvirtinančius dokumentus, susijusius su asmens teisių įgyvendinimu.

DOKUMENTŲ VALDYMO PRASME SVARBU, KAD
pagal Dokumentų ir archyvų 10 straipsnio 1 dalį, turi būti valdomi visi
organizacijos dokumentai – veiklos dokumentai.
DAĮ 11 straipsnis. Dokumentų rengimas, tvarkymas, apskaita
1. Dokumentai turi būti rengiami laikantis teisės norminiuose
aktuose atitinkamiems dokumentams nustatytų reikalavimų.
2. Valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų ar įmonių vykdant
teisės norminių aktų nustatytus įgaliojimus ir veiklą sudaryti ir gauti
dokumentai turi būti užregistruoti dokumentų registruose, susisteminti
pagal institucijos, įstaigos ar įmonės dokumentacijos planą, sutvarkyti
ir įtraukti į apskaitą.
3. Nevalstybinės organizacijos ir privatūs juridiniai asmenys
dokumentus, kurių rengimą nustato teisės norminiai aktai, privalo
rengti, tvarkyti ir į apskaitą įtraukti nustatyta tvarka.
4. Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bendruosius
reikalavimus nustato Lietuvos vyriausiasis archyvaras.
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DOKUMENTŲ SAUGOJIMO PRASME SVARBU, KAD
pagal Dokumentų ir archyvų 12 straipsnio 1 dalį, biudžetinės įstaigos, valstybės
įgalioti asmenys, nevalstybinės organizacijos, privatūs juridiniai asmenys
privalo:
1) saugoti dokumentus patikimoje ir saugioje aplinkoje, įvertindami galimus
rizikos veiksnius;
2) išsaugoti savo veiklos dokumentus reikiamą laiką, kad būtų užtikrinti veiklos
įrodymai, apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės;
3) išsaugoti reikiamą laiką kitų juridinių ir fizinių asmenų veiklos dokumentus,
perimtus šio Įstatymo ir kitų teisės norminių aktų nustatyta tvarka;
4) užtikrinti, kad turimi elektroniniai ir kiti dokumentai, prie kurių
prieinama tik specialios įrangos priemonėmis, išliktų autentiški, patikimi
ir prieinami visą jų saugojimo laiką. Kartu su šiais dokumentais turi
būti saugoma ir kontekstinė informacija (t. y. metaduomenys).

8

pagal Dokumentų ir archyvų 12 straipsnio 2 dalį, už
biudžetinės įstaigos, nevalstybinės organizacijos,
privataus juridinio asmens veiklos dokumentų
išsaugojimą reikiamą laiką atsako vadovas.
Įstatymas įpareigoja nustatytą laiką (teisės aktuose ar vadovo
tvirtinamu dokumentu) išsaugoti veiklos dokumentus, o ne
dokumentų skaitmenines kopijas. Kompiuterinėje laikmenoje
laikyti veiklos dokumentų skaitmenines kopijas galima, tačiau
tai nesudaro galimybės atrinkti naikinti originalius veiklos
dokumentus, ypač jei jų nustatytas saugojimo terminas nėra
pasibaigęs.

DOKUMENTŲ SAUGOJIMO PRASME SVARBU

NEVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, PRIVAČIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ
DOKUMENTŲ RENGIMO, TVARKYMO IR APSKAITOS TAISYKLĖS,
patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr.
V-152
Taisyklės nustato veiklos dokumentų, kurių rengimą nustato norminiai teisės aktai,
rengimo, tvarkymo ir apskaitos bendruosius reikalavimus.
Taigi taisyklės nustato ne visų organizacijų veiklos dokumentų, o tik dalies jų
bendruosius rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimus.
 Dokumentai, kurių rengimą nustato norminiai teisės aktai – dalis organizacijos
veiklos dokumentų, kurių rengimo būtinybę ar kitus jų valdymo aspektus, siekiant
užtikrinti viešuosius interesus, reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai,
atitinkamus įgaliojimus turinčių valstybės institucijų išleisti norminiai teisės aktai.
 Jei teisės akte (įstatyme ar pan.) įvardyta tik būtino parengti dokumento rūšis,
toks dokumentas turėtų būti parengtas pagal Dokumentų rengimo taisyklių
reikalavimus.
 Taisyklių reikalavimai organizacijų ir įmonių veiklos dokumentams taikomi tiek,
kiek šių dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos nereglamentuoja kiti norminiai
teisės aktai.
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III. DOKUMENTŲ TVARKYMO ASPEKTAI

Dokumentų tvarkymas – dokumentų vertinimo, sisteminimo,
bylų aprašymo ir jų įrašymo į apskaitos dokumentus procesas.
Bylos tvarkomos praėjus vieniems metams po jų užbaigimo
(Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių 41 punktas).


Tvarkomos tik užbaigtos bylos (pasibaigus kalendoriniams
metams ar apibrėžtam procesui). Tokios bylos iki tvarkymo
neturėjo būti įrašytos į užbaigtų bylų apskaitos dokumentus...

DOKUMENTŲ TVARKYMO ASPEKTAI

1. Patikrinamas dokumentų sisteminimas bylose pagal nustatytą
ar pasirinktą požymį, įsitikinant, kad jose esantys dokumentai
atitinka bylų antraštes, paantraštes (jei yra) ir saugojimo terminus.
2. Bylos tvarkomos pagal:
2.1. trumpai saugomų bylų reikalavimus;
2.2. ilgai ar nuolat saugomų bylų reikalavimus;
2.3. bylų, atsižvelgiant į jų formą, tvarkymui keliamus
reikalavimus.
Dokumentų tvarkymas tiesiogiai susijęs su dokumentų
saugojimo terminais

UŽBAIGTŲ TRUMPAI SAUGOMŲ (nuo 1 iki 25 metų)
DOKUMENTŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI







13

Tikrinami kiekvienos bylos dokumentų saugojimo terminai.
Pasibaigus metams dokumentų sisteminimas bylose nekeičiamas.
Trumpai saugomų bylų lapai nenumeruojami, jei kiti teisės aktai nenustato
kitaip. Jei tokia byla ar atskiri jos dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka
laikinai perduodami naudotis kitoms įstaigoms, bylos lapai sunumeruojami ir
parašomas bylos baigiamasis įrašas (DTAT 41.6 papunktis).
Bylos antraštinio lapo galima nerašyti, jei bylos aprašymo duomenys užrašyti
ant bylos segtuvo ar aplanko.
Bylos chronologinės ribos yra bylos sudarymo ir užbaigimo metai.

UŽBAIGTŲ ILGAI AR NUOLAT SAUGOMŲ BYLŲ TVARKYMAS
(DTAT 41 punktas)
Byloje paliekamas vienas dokumento egzempliorius. Jei byloje yra juodraščių,
dokumentų nereikalingų egzempliorių, žymeklių, sąvaržėlių, jie išimami. Teisės
aktų nustatyta tvarka grąžintini dokumentai bylose nepaliekami.
1. Ilgai ar nuolat saugomose bylose dokumentai išdėstomi chronologine tvarka
(byla pradedama anksčiausiu, baigiama vėliausiu įstaigoje registruotu dokumentu),
jei netaikoma kita sisteminimo tvarka. Susirašinėjimo dokumentų bylose
atsakomasis dokumentas dedamas po iniciatyvinio dokumento, nepaisant
atsakomojo dokumento datos.
2. Bylos vidaus apyrašas sudaromas, jei to reikia papildomai dokumentų
apskaitai ar paieškai arba kai bylos vidaus apyrašo sudarymą nustato kiti teisės
aktai. Vidaus apyraše surašomi byloje esantys dokumentai ir nurodoma jų vieta
byloje (lapų numeris (-iai).

Vidaus apyrašą pasirašo jį rengęs įstaigos darbuotojas.

UŽBAIGTŲ ILGAI AR NUOLAT SAUGOMŲ BYLŲ
TVARKYMAS








Jei atitinkamos dokumentų rūšies ar viena tema susijusių dokumentų
apyvarta nedidelė, į tvarkomą bylą gali būti dedami dvejų kalendorinių metų
dokumentai, jei tokios bylos apimtis nebus didesnė, nei 150-200 lapų. Šiuo
atveju dokumentai į bylas dedami pagal jų saugojimo terminus.
Ilgai ir nuolat saugomų popierinių bylų dokumentai laikomi aplankuose be
metalinių laikiklių.
Jei tvarkant dokumentus dalį nuolat saugomoje byloje esančių dokumentų
nustatoma saugoti ilgai, tokie dokumentai iš bylos išimami ir sudaromos bylos
pagal numatomus saugojimo terminus. Jei dalį bylos dokumentų nustatoma
saugoti trumpai, dokumentai tvarkomi pagal tokiems dokumentams nustatytus
tvarkymo reikalavimus.
Byloms, sudarytoms iš dokumentų, kurie išimti iš kitų bylų, suteikiamas
pastarųjų indeksas pagal dokumentacijos planą.
 Ilgai ir nuolat saugomos bylos tvarkymas baigiamas jos įforminimu:
rašomas bylos baigiamasis įrašas ir bylos antraštinis lapas.

BENDRIEJI VAIZDO IR GARSO BYLŲ TVARKYMO
REIKALAVIMAI
Nuolat, ilgai ar trumpai saugomų bylų tvarkymo reikalavimai sutampa
(DTAT 43 punktas)
 Bylos antraštė patikslinama atsižvelgiant į užfiksuoto įvykio ar temos
pavadinimą. Paantraštėje nurodoma papildoma dokumentų turinį ar jų
sukūrimą atskleidžianti informacija.
 Bylos chronologinės ribos yra dokumentuose užfiksuotų įvykių datos. Jei
bylos dokumentuose užfiksuotas vienas įvykis, bylos data laikoma įvykio
data.
 Nurodoma bylos apimtis.
 Vaizdo ir garso dokumentų bylų aprašymo duomenys turi būti nurodyti ant
jų aplankų ar dėžučių, kuriose jie laikomi.
Vaizdo ir garso dokumentų išsaugojimo rekomendacijos
paskelbtos Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos svetainėje:
http://www.archyvai.lt/lt/teisine-informacija_51/kiti-dokumentai/rekomendacijos.html
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IV. OFICIALIŲJŲ ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ
VALDYMAS VIEŠAJAME SEKTORIUJE
El. dokumentų specifikacijos
(suderinamumas dokumento formato lygmeniu)
El. dokumento formato techninės savybės

El. parašo ar spaudo formatas, parašo
(spaudo) sudarymo, tikrinimo reikalavimai

Elektroninių dokumentų valdymas
(DVS – informacinė sistema, skirta dokumentų valdymo
(rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo) funkcijoms atlikti)
El. dokumentų valdymo bendrieji
reikalavimai

El. dokumentų saugojimas įstaigoje ir (arba)
perdavimas toliau saugoti

El. dokumentų saugojimo ir naudojimo infrastruktūra
EAIS – įstaigoms, kurios perduoda
dokumentus valstybės archyvams

Centralizuota eDVS, kitos DVS ar IS

OFICIALIŲJŲ ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ VALDYMO
ORGANIZAVIMAS









Pagal EDVT 5 punktą:
Įstaigos vadovas sprendžia, kokios IT naudojamos įstaigoje oficialiesiems
el. dokumentams valdyti, EDVS kurti ir palaikyti;
paskiria už EDVS administravimą, el. dokumentų valdymą atsakingus
struktūrinius padalinius ar darbuotojus, nustato jų įgaliojimus ir atsakomybę bei
prieigos prie el. dokumentų kontrolės priemones;
nustato organizacines ir technines priemones, užtikrinančias el. dokumentų
autentiškumo, vientisumo, patikimumo ir tinkamumo naudoti visą jų gyvavimo
laiką išsaugojimą, el. dokumentų perdavimą toliau saugoti (jei dokumentai
teisės aktų nustatyta tvarka perduodami toliau saugoti) bei atitinkamą apsaugą
tų dokumentų, priėjimą prie kurių riboja įstatymai;
priima sprendimą dėl įstaigos el. dokumentų išsaugojimo veiksmų;
nustato el. dokumentų ir EDVS saugos priemones;
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Pagal EDVT 5 punktą įstaigos vadovas:
(5.6 papunktis) nustato, kurie trumpai saugomi ir neperduodami kitiems
fiziniams ar juridiniams asmenims įstaigos veiklos el. dokumentai gali būti
sudaromi ne pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintas ar su juo
suderintas el. dokumento specifikacijas ir pasirašomi pažangiuoju
elektroniniu parašu, taip pat ir šių dokumentų pasirašymo organizacines ir
technines priemones
(5.7 papunktis) nurodo registrus, informacines sistemas, su kuriomis
integruotina įstaigos elektroninių dokumentų valdymo sistema.

P. S. LR patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo projekto 5
straipsnyje numatomas toks reguliavimas:
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ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ SPECIFIKACIJOS IR JŲ TAIKYMAS

Elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų aprašas
Aprašas nustato: valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių,

valstybės įgaliotų asmenų rengiamų oficialiųjų el. dokumentų
specifikacijų minimalius reikalavimus.
 Specifikacijose gali būti nustatomi skirtingi oficialiųjų el. dokumentų
rengimo ir tikrinimo reikalavimų lygmenys įstaigoms, nevalstybinėms
organizacijoms, privatiems juridiniams ar fiziniams asmenims;
 Specifikacijų taikymo tvarka nustatoma atskiru Lietuvos vyriausiojo
archyvaro įsakymu.

Elektroninio dokumento specifikacija – dokumentas, kuriame
aprašomos elektroninio dokumento formato techninės savybės,
charakteristikos, sudarymo ir tikrinimo reikalavimai.

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO (LVA) 2017 m.
vasario 14 d. ĮSAKYMAS Nr. VE-10 „DĖL OFICIALIŲJŲ
ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ SPECIFIKACIJŲ“
1.1. Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, valstybės įgaliotų
asmenų (toliau – įstaigos) rašytiniams dokumentams prilyginami elektroninės
formos dokumentai rengiami taip, kad atitiktų Elektroniniu parašu pasirašyto
elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V1.0, patvirtintą Lietuvos
vyriausiojo archyvaro 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 „Dėl
Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOCV1.0 patvirtinimo“ (toliau – specifikacija ADOC-V1.0).
1.2. Nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ar fizinių asmenų
rašytiniams dokumentams prilyginami elektroninės formos dokumentai, kurių
rengimą nustato teisės norminiai aktai, rengiami taip, kad atitiktų specifikaciją
ADOC-V1.0.

LVA 2017 m. vasario 14 d. ĮSAKYMAS Nr. VE-10 „DĖL
OFICIALIŲJŲ ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ
SPECIFIKACIJŲ“
1.3. Įstaigų trumpai saugomi ir jų kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims
neperduodami elektroninės formos dokumentai gali būti rengiami ne pagal
Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintas ar su juo suderintas oficialiųjų
elektroninių dokumentų specifikacijas bei pasirašomi pažangiuoju
elektroniniu parašu Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158
„Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“, 5.6
papunktyje nustatyta tvarka.
1.4. Nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ar fizinių asmenų trumpai
saugomi ir jų kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims neperduodami
elektroninės formos dokumentai, kurių rengimą nustato teisės norminiai
aktai, gali būti rengiami pagal šio įsakymo 1.3 papunktį.

LVA 2017 m. vasario 14 d. ĮSAKYMAS Nr. VE-10 „DĖL
OFICIALIŲJŲ ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ
SPECIFIKACIJŲ“
1.5. Elektroniniu parašu pasirašyto kompiuterio skaitomo elektroninio
dokumento specifikacija MDOC-V1.0, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo
archyvaro 2010 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-42, taikoma ir ją
atitinkantys oficialieji elektroniniai dokumentai rengiami įstaigų nustatyta
tvarka.
1.6. Oficialiųjų elektroninių dokumentų specifikacijos, suderintos su Lietuvos
vyriausiuoju archyvaru, taikomos ir jas atitinkantys oficialieji elektroniniai
dokumentai rengiami jas patvirtinusių įstaigų nustatyta tvarka.
1.7. Elektroniniai dokumentai, parengti laikantis šio įsakymo 1.1–1.6
papunkčiuose nustatytos tvarkos, yra oficialieji elektroniniai dokumentai,
kurie suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos
dokumentų ir archyvų įstatymo 2 straipsnio 16 dalyje.
1.8. Įstaigos turi priimti rašytiniams dokumentams prilyginamus oficialiuosius
elektroninius dokumentus, parengtus pagal specifikaciją ADOC-V1.0.

ŠIUO METU TAIKOMA ELEKTRONINIO DOKUMENTO
SPECIFIKACIJA ADOC-V1.0
Specifikacija nustato viešojo sektoriaus įstaigų, valstybės įgaliotų asmenų
rengiamų ir iš nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ir fizinių
asmenų gaunamų oficialių el. dokumentų ir jų gyvavimo ciklo užtikrinimo
programinių priemonių reikalavimus.
Specifikacija nustato:
el. dokumento pakuotės loginės ir fizinės struktūros reikalavimus;
el. dokumento turinio struktūros reikalavimus ir rinkmenų formatus;
el. (-ių) parašo (-ų) formatus; el. parašo sudarymo, tikrinimo ir sertifikatų
galiojimo nustatymo reikalavimus;
metaduomenis ir jų charakteristikas, susijusias su el. dokumentų rengimo,
registravimo, sisteminimo, prieigos, saugojimo ir naikinimo procedūromis;
el. dokumento tikrinimo reikalavimus.
Specifikacija nustato el. dokumentų, pasirašytų XAdES-EPES, XAdES-T,
XAdES-C, XAdES-X, XAdES-X-L ir XAdES-A formatų el. parašais,
reikalavimus.

ŠIUO METU TAIKOMA ELEKTRONINIO DOKUMENTO
SPECIFIKACIJA ADOC-V1.0

Žinotinos sąvokos:
GeDOC grupės elektroniniai dokumentai – viešojo sektoriaus įstaigų,
valstybės įgaliotų asmenų rengiami oficialieji el. dokumentai, įskaitant
dokumentus, rengiamus kartu su nevalstybinėmis organizacijomis, privačiais
juridiniais ar fiziniais asmenimis (pavyzdžiui, sutartis).
GGeDOC grupės elektroniniai dokumentai – viešojo sektoriaus įstaigų,
valstybės įgaliotų asmenų iš nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ir
fizinių asmenų gaunami el. dokumentai.
BeDOC grupės elektroniniai dokumentai – nevalstybinių organizacijų ir
privačių juridinių asmenų rengiami el. dokumentai, kurie nėra GGeDOC
grupės el. dokumentai, įskaitant dokumentus, rengiamus kartu su fiziniais
asmenimis (pavyzdžiui, sutartis).
CeDOC grupės elektroniniai dokumentai – fizinių asmenų rengiami el.
dokumentai, kurie nėra GGeDOC grupės el. dokumentai.



TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ FORMATAI



SKAIČIUOKLIŲ FORMATAI



PATEIKČIŲ FORMATAI



VEKTORINĖS GRAFIKOS VAIZDŲ IR TEKSTO FORMATAI



TAŠKINĖS GRAFIKOS VAIZDŲ FORMATAI

DOCX, ODT

XLSX, ODS
PPTX, PPSX, ODP

PDF

TIFF, TIF, JPG, JPEG, JFIF,PNG

GALIMI ŠIE ELEKTRONINIO DOKUMENTO TURINIO
RINKMENŲ FORMATAI

ELEKTRONINIO DOKUMENTO (ADOC) TURINYS



Elektroninio dokumento turinį sudaro šios dalys:
Pagrindinis dokumentas – el. dokumento turinio dalis, kurioje
pateikiama pagrindinė el. dokumento turinio informacija, arba
raštas, kuriame fiksuojama informacija apie persiunčiamus el.
dokumentus. Pagrindinį dokumentą turi sudaryti tik viena
rinkmena.



Dokumento priedai (jie nebūtini) – el. dokumento turinio dalis,
kurioje pateikiama pagrindinį dokumentą papildanti el. dokumento
turinio informacija. El. dokumento turinys gali turėti vieną ar
daugiau priedų.



Pridedami elektroniniai dokumentai (jie nebūtini) – savarankiški
el. dokumentai, pridedami prie pagrindinio dokumento kaip jo
turinį papildanti, paaiškinanti ar pagrindinio dokumento turinyje
pateiktus faktus pagrindžianti informacija, taip pat su lydraščiu
siunčiami el. dokumentai. El. dokumento turinys gali turėti vieną ir
daugiau pridedamų dokumentų rinkmenų.

ADOC FORMATO ELEKTRONINIO DOKUMENTO
STRUKTŪRA

ADOC formato elektroninio dokumento struktūra

2012 metų rugsėjo mėnesio 25 diena 08:51

Metaduomenys
Metaduomenys – struktūrizuoti duomenys, aprašantys dokumento sandarą,
aplinką bei jo valdymo ypatumus per visą dokumento gyvavimo laiką (tai
duomenys apie dokumento formatą, sandarą, turinį, pasirašymą).
Metaduomenys gali būti:
 sukuriami dokumento sudarymo metu ir vėliau nekeičiami (pvz.,
dokumento pavadinimas);
 sukuriami dokumento gyvavimo ciklo metu (sukuriami pasirašius
dokumentą ir vėliau taip pat nekeičiami (pvz., dokumento registracijos
numeris).

ADOC formato el. dokumento registravimo metaduomenys gali apsaugoti
elektroninio parašo technologija.

Metaduomenys
Metaduomenų saugojimo būdai:
 Dokumento turinyje: tai metaduomenys, esantys toje pačioje rinkmenoje,
kurioje yra ir elektroninio dokumento turinio dalis; tokiais gali būti tik
nekintantys dokumento metaduomenys (pvz., dokumento pavadinimas).


Dokumente: metaduomenys, kurie yra dokumento pakuotėje, tačiau nėra
jokios turinio dalies dalis; metaduomenys, kurių reikia automatiniam
apdorojimui.



Susieti su dokumentu: metaduomenys, kurių nėra dokumento pakuotėje,
tačiau jie saugomi atskirai (DVS, duomenų bazėje ar pan.) ir yra susieti su
dokumentu.



Pagal specifikacijos ADOC-V1.0 reikalavimus, el. dokumentai turi būti
pasirašomi naudojant XML saugaus elektroninio parašo XML schemas,
sudarytas pagal XAdES standartą ir atitinkančias Pasaulinio tinklo
konsorciumo (toliau vadinama – W3C) XML parašo sintaksės ir procedūrų
rekomendacijas (angl. W3C Recommendation „XML-Signature Syntax and
Processing“ (XMLDsig specifikacija).

Elektroninio parašo formatas












El. dokumentas pasirašomas naudojant šias el. parašo XML schemas pagal
XAdES standartą:
XAdES-BES (bazinis el. parašo formatas);
XAdES-EPES (pagal parašo taisykles sukurtas el. parašo formatas);
XAdES-T (el. parašo formatas su laiko žyma);
XAdES-C (el. parašo formatas su pilnomis tikrumo duomenų nuorodomis
(nuorodomis į sertifikatų atšaukimo duomenis);
XAdES-X (el. parašo formatas su tikrumo duomenų nuorodomis ir laiko
žyma);
XAdES-X-L (el. parašo formatas ilgalaikiam saugojimui (su sertifikatų
atšaukimo duomenimis)
XAdES-A (archyvinis el. parašo formatas, aprašytas vadovaujantis XAdES
standartu ir su archyvinėmis laiko žymomis)
 Suformavus XAdES-T formato e. parašą su pirmąja laiko žyma, parašo
galiojimo įrodymai paraše neišsaugomi. Kol galioja ši laiko žyma galima įrodyti,
kad parašas galioja.
Suformavus XAdES-X formato el. parašą su antrąja laiko žyma įrodoma, kad
buvo atliktas sertifikato galiojimo antrinis patikrinimas, uždėta antroji laiko žyma,
įrodanti, kad sertifikavimo paskelbimo negaliojančiu laikotarpis pasibaigė ir
sertifikatų atšaukimo duomenys yra išsaugoti.

Elektroninio dokumento parašo lygmenys



Oficialių elektroninių dokumentų pasirašymo ir (jei reikia) tvirtinimo
paskirties elektroniniai parašai turi būti sudaryti naudojant saugią
elektroninio parašo formavimo sistemą.

Elektroninių parašų tipai: lygiagretūs, hierarchiniai ir gaubiantys
elektroniniai parašai (pagal pasirašomų duomenų santykį su parašais).


Lygiagretusis pasirašymo būdas:
kiekvienas elektroninis parašas yra savarankiškas;
naudojamas elektroninio dokumento turiniui ir metaduomenims,
išskyrus kitus elektroninius parašus, pasirašyti.
Šis būdas taikytinas pasirašant elektroniniais parašais, turinčiais
vienodą statusą, pvz., vizavimo, susipažinimo procedūrų įforminimas.

Daugiapakopis pasirašymo būdas:
elektroniniu parašu pasirašomi ir kiti elektroniniai parašai
Šis būdas taikytinas pasirašant žemesnio lygmens parašus, pvz., kai
pasirašomas ar vadovo parašu tvirtinamas vizuotas elektroninis dokumentas.


Elektroninio dokumento pasirašymas

Elektroninio dokumento pakuotė







ZIP ARCHYVO RINKMENA, sujungianti visas elektroninio dokumento
dalis į vieną integralią visumą;
priemonė, kuria elektroninį dokumentą sudarančias dalis galima apjungti į
vieną rinkmeną, tokiu būdu padedant užtikrinti elektroninio dokumento
vientisumą vykdant elektroninių dokumentų mainus tarp skirtingų
subjektų, saugant dokumentą ar kitais atvejais;
negali būti apsaugota slaptažodžiais;
yra viena rinkmena, kurios plėtinys – ,,adoc“ (mažosiomis raidėmis).

ELEKTRONINIO DOKUMENTO SPECIFIKACIJA
ADOC-V2.0:
NETAIKOMA IR JAU KEIČIAMA
ADOC-V2.0, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m. gruodžio
29 d. įsakymu Nr. (1.3 E)VE-57, yra suderinta su:
• EK sprendimu 2011/130/ES, kuriame yra nustatyti minimalūs elektroninio
parašo formatų reikalavimai.
• ASiC Baseline Profile standartu (LST ETSI TS 103 174 V2.2.1:2014)
Elektroniniai parašai ir infrastruktūros (EPI). Susietųjų parašų sudėtinių
rodinių bazinis profilis.
• Prie minimą specifikaciją atitinkančio elektroninio dokumento pridėti bus
galima šiuos plėtinius turinčius elektroninius dokumentus: adoc, asice, sce,
mdoc, pdf.
• Atsisakyta ADOC specifikaciją atitinkančių dokumentų grupių (GGDOC ir
pan.) išskyrimo, naujai aptartas metaduomenų privalomumas, atlikti kiti
taisymai.

ELEKTRONINIO DOKUMENTO SPECIFIKACIJOS
ADOC-V2.0 TAIKYMO ASPEKTAI
Viešojo sektoriaus įstaigoms nėra nustatoma prievolė šią
specifikaciją taikyti, kol ji bus suderinta su eIDAS ir jį lydinčiais ETSI
standartais bei EK sprendimu dėl standartų taikymo.
Prievolė tokią specifikaciją taikyti bus nustatyta atskiru Lietuvos
vyriausiojo archyvaro įsakymu.

ELEKTRONINIO DOKUMENTO SPECIFIKACIJA

•
•
•
•

•
•

PDF-LT-V1.0:
NETAIKOMA IR JAU KEIČIAMA
Atitinka PDF/A-2 standartą.
Parašai atitinka PAdES standartą.
Parašai atitinka PAdES bazinių profilių standartą.
Atitinka EK 2011 m. vasario 25 d. sprendimą 2011/130/ES, kuriuo
nustatomi būtinieji dokumentų, kompetentingų institucijų pasirašomų
elektroniniu būdu pagal EP ir ET direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų
vidaus rinkoje, tarptautinio tvarkymo reikalavimai.
• Paprasta struktūra – pagrindinis dokumentas su
neprivalomais neatsiejamais priedais.
Jokių pridedamų rinkmenų (angl. embedded files).
Specifikacijoje numatyti 2 reikalavimų lygmenys (A ir B), pagal kuriuos
gali būti rengiamas ir tikrinamas pdf formato elektroninis dokumentas (B
lygmens reikalavimus atitinkančiam dokumentui nėra numatyta jokių
privalomų metaduomenų ir jį galima papildyti atitinkamais duomenimis
taip, kad dokumentas atitiktų A lygmens reikalavimus).

ELEKTRONINIO DOKUMENTO SPECIFIKACIJA PDF-LT-V1.0
•

PDF-LT-V1.0 specifikacijos A lygmens dokumentų
plačiai paplitusios priemonės pasirašyti ar patikrinti
negali, nes jos nebuvo kuriamos tokiam tikslui.

Tokio formato dokumentą (B lygmens) galima
pasirašyti ir patikrinti (atvaizduoti turinį bei patikrinti
parašų integralumą) naudojantis Adobe Acrobat XI
versijos ir Adobe Reader XI versijos (v11.0.07 arba
naujesne) programine įranga.
Kaip tai padaryti –
 http://www.archyvai.lt/lt/klausimai---atsakymai.html
•

•

www.gosign.lt, www.isign.lt

ĮSTAIGOS DVS PRIEMONĖMIS SUDARYTI TRUMPAI
SAUGOMI IR NEPERDUODAMI KITIEMS ASMENIMS
VEIKLOS ELEKTRONINIAI DOKUMENTAI
•

Trumpai saugomi ir neperduodami kitiems fiziniams ar juridiniams
asmenims įstaigos veiklos elektroniniai dokumentai gali būti sudaromi ne
pagal LVA patvirtintas ar su juo suderintas elektroninio dokumento
specifikacijas ir pasirašomi pažangiuoju elektroniniu parašu. Įstaigos
vadovas nustato tokių dokumentų pasirašymo organizacines ir technines
priemones.
• Pavyzdžiui, įstaigos darbo reglamente galima numatyti, kad:
„Trumpai saugomi ir neperduodami kitiems fiziniams ar juridiniams
asmenims Įstaigos veiklos oficialieji elektroniniai dokumentai
(tarnybiniai pranešimai, komandiruočių ataskaitos, atostogų prašymai)
pasirašomi elektroniniu parašu, kuris neatitinka kvalifikuotam
elektroniniam parašui keliamų reikalavimų (pvz., pažangiuoju)“.

V. ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ IŠRAŠŲ IR NUORAŠŲ
RENGIMAS
El. dokumento elektroniniams nuorašams, išrašams tvirtinti naudojamas
kopijos tikrumo patvirtinimo paskirties el. parašas
Elektroninio dokumento nuorašo turinyje turi būti šie rekvizitai:
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 žyma (žodis „Išrašas“ paryškintomis raidėmis) dokumento
sudarytojo pavadinimas,
dokumento pavadinimas (antraštė),
dokumento data, registracijos numeris, reikiama dokumento teksto dalis
ir parašo rekvizito dalys (be parašo)


El. dokumento el. nuorašai ir išrašai turi būti rengiami pagal
Specifikacijas

DOKUMENTO KOPIJOS, NUORAŠO AR IŠRAŠO
TVIRTINIMO ASPEKTAI
Dokumento kopijos, nuorašo ar išrašo tikrumas tvirtinamas LVA patvirtintų
Dokumentų rengimo taisyklių (DRT) nustatyta tvarka.
DRT 53 punkte numatyta tikrumo žyma naudojama, kai teisės aktų
nustatytais atvejais reikia paliudyti įstaigos sudaryto ar jos gauto dokumento
kopijos, nuorašo ar išrašo tikrumą, t. y. kai kopija (nuorašas ar išrašas)
teikiamas išorės institucijoms. Toks būdas paprastai buvo/yra įvardijamas
kaip „sudėtingesnis“ kopijos, nuorašo ar išrašo tvirtinimas. Iš esmės nauja:
Jei oficialiojo elektroninio dokumento popierinio nuorašo tikrumas
tvirtinamas IT priemonėmis tokius įgaliojimus turinčio juridinio asmens,
tikrumo žymą sudaro žodžiai „Nuorašas tikras“, įgaliojimus tvirtinti
turinčio juridinio asmens pavadinimas bei data, pvz.:
Nuorašas tikras
(Juridinio asmens pavadinimas)
(Data)
Nauja, nes nuorašą ir aukščiau nurodytas įrašas formuojamas techninėmis
priemonėmis, o ne rašomas ranka.

DOKUMENTO KOPIJOS, NUORAŠO AR IŠRAŠO
TVIRTINIMO ASPEKTAI
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių 24.1 papunkčio du pirmieji
sakiniai taikomi tvirtinant dokumentų kopijas, nuorašus ar išrašus
(paprastuoju būdu), kai kopijos (nuorašai ar išrašai) teikiami pavaldžioms
įstaigoms arba lieka įstaigoje 9asmens byloje ar pan.) ...
24.1. Dokumentų kopijos ir nuorašai tvirtinami atsakingo struktūrinio padalinio
antspaudu ar antspaudu su pareigų pavadinimu. Jei struktūrinio padalinio
antspaudo ar antspaudo su pareigų pavadinimu nėra, po parašo rekvizitu
(tvirtinamuose dokumentuose – po baigiamuoju brūkšniu) rašomas įstaigos
pavadinimas (gali būti sutrumpintas) ir žodis „Kopija“ („Nuorašas“) arba
dedamas atitinkamas spaudas. Dokumento kopijos, nuorašo ar išrašo tikrumas
tvirtinamas Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintų Dokumentų rengimo
taisyklių nustatyta tvarka.

ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ IR IŠRAŠŲ
SPAUSDINIMO REKOMENDACIJOS, PATVIRTINTOS LIETUVOS
VYRIAUSIOJO ARCHYVARO 2013 M. GRUODŽIO 4 D. ĮSAKYMU
NR. V-67






Atspausdinto el. dokumento nuorašo pirmajame lape gali būti
nurodyta specialioji žyma (žodžiai „Elektroninio dokumento nuorašas“
paryškintomis raidėmis).
Atspausdinto el. dokumento išrašo pirmajame lape turi būti nurodyta
specialioji žyma (žodžiai „Elektroninio dokumento išrašas“
paryškintomis raidėmis).
Atspausdinti el. dokumentų nuorašai ir išrašai jei reikalinga tvirtinami
Dokumentų rengimo taisyklių 53–55 punktuose nustatyta tvarka.
Teisės aktų registre (TAR) yra formuojami elektroninių dokumentų
nuorašai remiantis šių Rekomendacijų 5.1 papunkčio nuostatomis.

ELEKTRONINIO DOKUMENTO NUORAŠO SPAUSDINIMO I BŪDAS
(atspausdinamas visas elektroninio dokumento turinys ir detalūs metaduomenys)
TAR yra sudaryta galimybė atspausdinti visą elektroninio dokumento turinį ir
detalius metaduomenis

ELEKTRONINIO DOKUMENTO NUORAŠO SPAUSDINIMO I BŪDAS

ELEKTRONINIO DOKUMENTO NUORAŠO SPAUSDINIMO II BŪDAS
(atspausdinamas visas elektroninio dokumento turinys ir pagrindiniai metaduomenys)

ELEKTRONINIO DOKUMENTO NUORAŠO SPAUSDINIMO III BŪDAS
(atspausdinamas visas elektroninio dokumento turinys)

Šiuo atveju turinyje turi būti nurodyta data ir registravimo numeris

VI. ELEKTRONINIŲ BYLŲ SUDARYMAS IR APRAŠYMAS

Įstaigos sudaryti ar gauti ir užregistruoti elektroniniai
dokumentai sisteminami į elektronines bylas pagal įstaigos
dokumentacijos planą.
Kiekvienai elektroninei bylai suteikiamas indeksas, kurį sudaro
dokumentacijos plano punkto ir papunkčio eilės numeris ir
žymuo „E“, žymintis bylos formą (elektroninė).
• Elektroninės bylos indeksas gali būti papildytas duomenimis,
rodančiais bylos sudarymo vietą.
•

ELEKTRONINĖS BYLOS


Popieriniai ir elektroniniai dokumentai priskiriami skirtingoms byloms



Popierinės ir elektroninės bylos antraštės gali būti skirtingos
(nežymiai...)



Dokumentacijos plane gali būti nurodytos vienarūšės elektroninės bylos.

Elektroninių dokumentų vertės ekspertizė
El. dokumentai vertinami laikantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos
taisyklėse nustatytų dokumentų reikšmingumo kriterijų, kitų dokumentų
vertinimo ir saugojimo terminų nustatymo ar jų keitimo reikalavimų.
Dokumentų saugojimo terminai nustatomi:
1. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tvirtinamose dokumentų saugojimo terminų
rodyklėse, skirtose vidaus administravimo dokumentams (Bendrųjų
dokumentų saugojimo terminų rodyklė);
2. Ministerijoms, kitoms institucijoms priskirtoje srityje susidarančių
dokumentų saugojimo terminų rodyklėse, suderintose su Lietuvos
vyriausiuoju archyvaru;
3. Institucijos ar įstaigos vadovo sprendimu, jei konkrečių dokumentų
saugojimo terminas teisės aktais nėra nustatytas. Tai grindžiama DAĮ 13 str. 1
dalies nuostata.
Elektroniniai dokumentai vertinami ir jų saugojimo terminai nustatomi
laikantis tų pačių teisės aktų, kurie taikomi vertinant popierinius dokumentus

UŽBAIGTŲ ELEKTRONINIŲ BYLŲ TVARKYMAS,
APSKAITA IR SAUGOJIMAS
Pasibaigus kalendoriniams metams elektroninės bylos, kurios
nebus tęsiamos kitais metais, užbaigiamos ir sutvarkomos.
 Elektroninės bylos sutvarkomos taip:
1. Patikrinami kiekvienos bylos, jos tomų ir jiems priskirtų
dokumentų saugojimo terminai pagal įstaigos dokumentacijos planą ir
teisės aktus, kuriuose jie nustatyti.
Jei el. bylai yra priskirta dokumentų, kurie neatitinka el. bylos
antraštės ir paantraštės (jei yra) ar nurodyto saugojimo termino, jie
priskiriami reikiamoms elektroninėms byloms.
2. Patikrinamas el. dokumentų priskyrimas elektroninei bylai ar jos
tomui pagal nustatytą ar pasirinktą požymį. Aptikus priskyrimo
klaidų, dokumentai turi būti perskirstyti.
TIK TIEK?

Dokumentų apskaita
Užbaigtų elektroninių bylų apskaita:





Ilgai ir nuolat saugomoms el. byloms nustatomi atskiri
elektroninių bylų apyrašai pagal bylų saugojimo terminą.
Ilgai ir nuolat saugomos el. bylos įrašomos į bylų apyrašus
pagal bylų apyrašų sąrašą, sudaromą laikantis Dokumentų
tvarkymo ir apskaitos taisyklėse nustatytų reikalavimų ir
nustatytos bylų apyrašų formos.
El. bylų apyrašų įrašai svarstomi, derinami ir tvirtinami
laikantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėse
nustatytų reikalavimų.

VII. DOKUMENTŲ, ĮSKAITANT IR ELEKTRONINIŲ,
PERDAVIMAS TOLIAU SAUGOTI AR NAUDOTI
Dokumentai toliau saugoti ar naudoti paprastai perduodami:
 valstybės archyvui (pagal Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir
įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams saugoti, sąrašą).
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).
 įstaigos archyvui (pasibaigus kalendoriniams metams);
 savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ar jų įgaliotos
įstaigos archyvui (likvidavus pavaldžią įstaigą (DAĮ 16 straipsnio 2
dalis);
 savivaldybės administracijos archyvui (likvidavus privatų juridinį
asmenį ar nevalstybinę organizaciją (DAĮ 17 straipsnis) arba likvidavus
valstybės instituciją, įstaigą ar įmonę, kurios savininko teises ir pareigas
įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos Seimas arba Lietuvos
Respublikos Vyriausybė, arba ministerija (DAĮ 16 straipsnio 2 dalis).
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Nuolat saugomus dokumentus ir ilgai saugomus elektroninius veiklos
dokumentus valstybės archyvams perduoda LRS, Respublikos Prezidentas, jų
įsteigtos institucijos ir įstaigos, LRV, 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).
Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių
dokumentus valstybės archyvams saugoti, sąrašas (vėliausia redakcija –
patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2016 m. gruodžio 21 d.
įsakymu Nr. VE-121.

DOKUMENTŲ PERDAVIMĄ TOLIAU SAUGOTI
REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI


Popieriniai ir vaizdo ir garso dokumentai perduodami Valstybės ir savivaldybių
institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentų perdavimo valstybės archyvams
taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr.
V-78, nustatyta tvarka.



Elektroniniai dokumentai perduodami Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų,
įmonių veiklos elektroninių dokumentų perdavimo į valstybės archyvus taisyklių,
patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-63,
nustatyta tvarka.
Likviduotų įmonių veiklos dokumentai, kurių nustatytas saugojimo terminas nėra
pasibaigęs, perduodami Likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau
saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-156, nustatyta tvarka.
Įvairiais istorijos laikotarpiais veikusių valstybės įstaigų dokumentai, kurių saugojimo
terminas nėra pasibaigęs, perduodami Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų,
kuriais disponuoja privatūs juridiniai ar fiziniai asmenys, perdavimo valstybės ar
savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar įmonėms tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-62, nustatyta
tvarka.





ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ PERDAVIMAS VALSTYBĖS
ARCHYVAMS
Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos el. dokumentų
perdavimo į valstybės archyvus taisyklės
nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ilgai ar nuolat
saugomų veiklos el. dokumentų perdavimo toliau saugoti į valstybės archyvus
reikalavimus
Bendrieji elektroninių dokumentų perdavimo reikalavimai
 El. dokumentai į valstybės archyvą perduodami per 5 metus nuo elektroninių
bylų užbaigimo metų.
 Perduodami el. dokumentai turi būti sutvarkyti ir įtraukti į apskaitą pagal
Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintų El. dokumentų valdymo ir
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus.
 Pažyma apie įstaigos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą, rengiama ir
teikiama Dokumentų tvarkymo apskaitos taisyklių 65 punkte nustatyta tvarka,
o prarastų, jei tokių yra, el. dokumentų aktas rengiamas ir teikiamas valstybės
archyvui Dokumentų tvarkymo apskaitos taisyklių 88 punkte nustatyta tvarka.
 Perduodami el. dokumentai turi atitikti Lietuvos vyriausiojo archyvaro
patvirtintų arba su juo suderintų el. dokumentų specifikacijų reikalavimus
 Vienu perdavimo paketu galima perduoti vieno ar kelių bylų apyrašų
apskaitos vienetus (perdavimo paketas – vienu metu perduodamų el.
dokumentų ir su jais susijusios informacijos visuma).

Elektroninių dokumentų perdavimo būdai
• Elektroniniai dokumentai perduodami šiais būdais:

• per Elektroninio archyvo informacinės sistemos teikiamas
naudotojo sąsajos priemones;
• per įstaigos elektroninių dokumentų valdymo sistemą, kuri
sąveikauja su informacine sistema;
• įrašyti į vienkartinio rašymo optines laikmenas (pvz., CD-R,
DVD-R).

VIII. DOKUMENTŲ VALDYMO SRITIES NAUJOVĖS
POPIERINIŲ DOKUMENTŲ SKAITMENINIŲ KOPIJŲ KŪRIMO,
ŠIŲ KOPIJŲ AUTENTIFIKAVIMO IR POPIERINIŲ DOKUMENTŲ
NAIKINIMO TEISINĖS GALIMYBĖS SUDARYMAS LIETUVOJE

Viešojo sektoriaus įstaigos nurodo poreikį sudaryti teisines
galimybes saugoti dokumentus kita forma, nei jie buvo sukurti.
Lietuvoje numatoma pakeisti esamą teisinį reguliavimą, kad įgaliota
įstaiga teisės aktų nustatyta tvarka technologinėmis priemonėmis
galėtų sukurti popierinio dokumento skaitmeninę formą, užtikrindama
jo duomenų vientisumą, saugumą, atsekamumą, ir nustatytą terminą
saugotų tik skaitmeninį dokumentą.
LVAT techninius pasiūlymus turi pateikti per 2017 m. I pusmetį.
Siekiant sudaryti aptariamas galimybes bus reikalinga pakeisti Dokumentų
ir archyvų įstatymą.
Ar apsiribosime tik popieriniais dokumentais?




SVARSTOMA
 Peržiūrėti

teisinį reguliavimą taip, kad veikiančių registrų, VIS
duomenis, turinčius archyvinės reikšmės, būtų galima perduoti į
valstybės archyvus.
 Peržiūrėti teisinį reguliavimą, valstybės archyvų atliekamus procesus
taip, kad veikiančių registrų, VIS duomenų archyvinę reikšmę
vertintų archyvarai ir priimtų sprendimus dėl jų saugojimo nuolat.
 Veikiančių registrų, VIS duomenis valstybės archyvams būtų
perduodami pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus
perdavimo (organizacinius, techninius) reikalavimus.
 Siekiant tokių tikslų, būtų reikalinga modernizuoti EAIS, taip pat ir
sukurti registrų, veikiančių VIS, kurių duomenys būtų saugomi
nuolat, integracines sąsajas.
 Tokio pobūdžio sprendimus LVAT numato kurti 2017 m.,
pasitelkdama IT ir kitų sričių ekspertus.

ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ SPECIFIKACIJŲ
NAUJOS VERSIJOS
ADOC-V3.0
PDF-LT-V2.0


Parengti specifikacijų ADOC-V3.0, PDF-LT-V2.0 naujų versijų projektai
(parengė Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2016 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu
Nr. VE-81 sudaryta darbo grupė).

Ar
XAdES, PAdES, CAdES formatų elektroniniais parašais
pasirašytos pakuotės (pvz., Asice pakuotė).

NAUJŲ OFICIALIŲJŲ ELEKTRONINIŲ DOKUMENTŲ
SPECIFIKACIJŲ PRIĖMIMUI ĮTAKOS TURI

patvirtintas
Komisijos
įgyvendinimo
sprendimas (ES) 2015/1506, kuriuo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl
elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo
užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje 27 straipsnio 5 dalį ir 37
straipsnio 5 dalį nustatomos pažangiųjų elektroninių parašų
ir pažangiųjų spaudų formatų, kuriuos turi pripažinti viešojo
sektoriaus įstaigos, specifikacijos.
 EK Sprendime nurodomi Europos telekomunikacijų
standartizacijos instituto (ETSI) išleisti standartai.
 ETSI naujus standartus išleido (o LSD juos perėmė
Lietuvos standartais), tačiau Komisijos sprendimas
2015/1506 dar nėra pakeistas.
2015-09-08

PRAŠOME KLAUSTI...

