


Elektroninių dokumentų perdavimo pradžia

• Elektroninių dokumentų perdavimas derinamas per EAIS

• arba

• Per DVS, jeigu įstaiga turi integraciją su EAIS.

• Vienu metu į valstybės archyvą galima perduoti tik vieną perdavimo 
paketą. 

• Vienu paketu galima perduoti vieno ar kelių bylų apyrašų apskaitos 
vienetus.



Perdavimo paketas

• vienu metu perduodamų elektroninių 
dokumentų ir su jais susijusios informacijos 
visuma.



Paketo struktūra

Paketą sudaro:

• paketo metaduomenys;

• perduodamų ir prarastų apskaitos vienetų ir juos 
sudarančių dokumentų metaduomenys;

• perduodamus apskaitos vienetus sudarantys 
perduodami elektroniniai dokumentai, 

• kurių kiekvienas suformuotas kaip atskira rinkmena, 
atitinkanti apskaitos vienetą sudarančių elektroninių 
dokumentų sąraše nurodytos elektroninių 
dokumentų specifikacijos keliamus reikalavimus.



Paketo struktūra



Rankiniu būdu elektroninių dokumentų 
perdavimo paketo sukūrimas
• Daromas tada, kai įstaiga neturi techninių (finansinių) galimybių;

• 2017 m. Lietuvos valstybės naujajam archyvui buvo  perduoti 5 įstaigų 
rankiniu būdu kurti paketai ir 

• tik 1 DVS–EAIS;

• 2018 m. jau numatomi 2 perdavimo procesai rankiniu būdu ir 1 DVS–
EAIS



Elektroninių dokumentų paketo rengimas

• Paketo identifikacinis numeris turi sutapti su pateiktu prašyme ir nurodytu 
pakete;

• Reikalavimai paketo identifikaciniam numeriui nėra nenustatyti, gali būti 
raidės, skaičiai arba raidės ir skaičiai;

• Jei suteikiamas identifikacinis žymuo dubliuojasi su esančiu EAIS, bus 
pranešama, kad toks procesas jau yra;

• SIP paketo klaidos (dažniausiai pasitaiko kuriant paketą rankiniu būdu);



Paketo xml



Bylos .xml (vienas dokumentas) 



Bylos .xml (keli dokumentai)



Elektroninių dokumentų perdavimo derinimas

• Įstaiga su valstybės archyvu turi suderinti 

• perduodamų elektroninių dokumentų apimtį, 

• jų perdavimo datą (laikotarpį) 

• bei būdą, 

• nurodyti už elektroninių dokumentų perdavimą atsakingus įstaigos 
darbuotojus, 

• perdavimo paketo identifikacinį numerį.



• Parengti nustatytą struktūrą atitinkantį paketą, į 
paketo metaduomenis įrašant paketo identifikacinį 
numerį.

• Elektroninių dokumentų paketas turi būti 
perduodamas su valstybės archyvu suderintu laiku.

Elektroninių dokumentų perdavimo 
reikalavimai



Prašymo pateikimas EAIS dėl dokumentų 
perdavimo valstybės archyvui



Perdavimo prašymo laukų užpildymas



Pranešimas apie perdavimo laiko 
patvirtinimą



Prašymo užpildymas EAIS dėl dokumentų perdavimo 
valstybės archyvui, 
kai perdavimo aktas popierinis



Pažymimas perdavimo akto pateikimas



Prašymo užpildymas EAIS dėl 
dokumentų perdavimo valstybės 
archyvui, kai perdavimo aktas 
elektroninis dokumentas



Prašymo Pateikimas EAIS dėl dokumentų perdavimo 
valstybės archyvui, 
kai perdavimo aktas elektroninis dokumentas



Elektroninių dokumentų perdavimas EAIS 
priemonėmis
• Vykdomas tada kai įstaiga neturi DVS integracijos su EAIS ar 

dokumentai saugomi TAR priemonėmis.

• Rankiniu būdu įstaigos darbuotojams sudaromas elektroninių 
dokumentų perdavimo paketas.

• Užsisakoma elektroninių dokumentų perdavimo paketo sudarymo 
paslauga.


