
 
     

     
Mokymai organizuojami įgyvendinant Kauno rajono vietos veiklos grupės  

vietos plėtros 2016- 2022 m. strategiją (toliau -VPS) 
 

Elektroninių dokumentų valdymas: teorija ir praktika 2018 m. 

įgyvendinant VPS 
 

Elektroninius dokumentus, kurių rengimą nustato norminiai teisės aktai, privaloma 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. 

 

Lektorė: Rasa Rockinienė 
 

Per daugiau nei dešimt metų lektorė yra sukaupusi administracinio, buhalterinio bei teisinio darbo patirties. Rasa teikia teisines 

paslaugas, konsultuoja  dokumentų rengimo, valdymo, archyvavimo, skolų valdymo klausimais.  
 

Mokymų programa: 
 

08.40 – 09.00 Dalyvių registracija. Pasitikimo kava 

09.00 - 09.45 Elektroninių dokumentų valdymo proceso teisinis reglamentavimas Lietuvoje. 

09.45 – 10.30  Vadovo atsakomybė, dokumentų valdymo procesų organizavimas, reglamentavimas ir įteisinimas 

įstaigoje. 

10.30 – 11.15 Dokumentų valdymo įstaigoje procedūra, tvarka.  (Visų dokumentų ir elektroninių  procesų 

valdymo rengimo, derinimo, vizavimo, pasirašymo, spausdinimo, saugojimo aprašymas ).  Kitų sistemų naudojimo 

tvarkos.  

11.15 – 12.15 Elektroninio dokumento sąvoka, rūšys, elektroniniai parašai – praktinis naudojimas.  

12.15 – 13.15  Pietūs 

13.15 – 14.00 ADOC. dokumentų tikrinimas, registravimas, sudarymas ir saugojimas. 

Per www.archyvai.lt demonstracija .  Gosign Lt. kitos viešos prieigos. 

14.00 – 15.00 Mokamos Elektroninių dokumentų valdymo sistemos. Kaip pasirinkti?  Privalomos ir galimos 

elektroninių sistemų funkcijos (nemokama elektroninių dokumentų valdymo sistema ir mokamos Lietuvoje, 

pranašumai bei  skirtumai). Nemokamos EDVS pristatymas.  

15.00 – 15.45  Nemokama Lietuvos pašto – e. pristatymo sistema, nemokama elektroninių dokumentų valdymo 

sistemos paslauga. 

15.45 – 16.15  Kavos pertraukėlė 

16.15 – 17.00  Popierinių dokumentų proceso perkėlimas į elektroninius. Galimi sunkumai su turimomis 

sistemomis, darbuotojų adaptacija. Visiems pasiekiama  demo versijos demonstracija.  

17.00 – 18.00 Elektroninių dokumentų registravimas ir tvarkymas. Užbaigtų bylų apskaita. Elektroninių 

dokumentų saugojimas. Pokyčiai dokumentacijos plane, registrų sąraše, apyrašuose. 
 

 

 
 

UAB „Juridicum“ yra įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą bei Viešųjų 

pirkimų tarnybos skelbiamą oficialiai patvirtintų tiekėjų sąrašą. 
 

 

UAB "Juridicum", įmonės kodas: 300606570, tel. nr.: 8 5 2032952, mob.tel. 8 680 10445, el. paštas: info@juridicum.lt,adresas: Naugarduko 68B, LT-

03203,Vilnius 

Mokymų vieta ir laikas: Mokymų trukmė: Dalyvių skaičius: 
 

 2018 m. lapkričio 6 d.  

Viešbutis  „BEST BALTIC Kaunas“, 

Mickevičiaus g. 28, Kaunas 

 

09:00 – 18:00 val. 

 

 

Grupė iki 15 asm. 

 

 

http://www.archyvai.lt/
mailto:info@juridicum.lt

