
Elektroninių dokumentų perdavimas 
elektroninių ryšių tinklais



Dokumentų perdavimas galimas tik tose 
naršyklėse, kurios palaiko Java



Nurodomas katalogas (paketas), 
kuriame yra perduodami elektroniniai 
dokumentai



EAIS nustato perduodamų vienetų skaičių

• Perduodant paketą suskaičiuojami ne tik elektroniniai dokumentai, 
bet ir .xml rinkmenos



Perdavimo paketo pateikimas valstybės 
archyvui



Nesėkmingas perdavimo procesas



Sėkmingas perdavimo procesas



Perdavimo paketo sudarymo klaidos

• Kodavimo problemos

• jei .xml rinkmenoje yra tekstas užkoduotas ne UTF-8 sistema neatpažįsta 
lietuvių k.

• Koduotė UTF-8 yra privaloma.

• Nurodyti ne tie duomenys .xml rinkmenose, nei perduodama informacija ir 
dokumentai.

• Nurodytas netinkamas paketo identifikacinis numeris. 



.xml klaidos

• Rinkmena neatsidaro, naršyklė jos neatpažįsta



Tinkamai parengtas .xml atidaromas naršyklės 
priemonėmis



SIP paketo klaidos



Elektroninių dokumentų perdavimo eiga

• EAIS paketui keliamus reikalavimus tikrina automatiškai, 

• antivirusinės ir 

• kiekybinės patikros metu:

• tikrinamas pateikto paketo vientisumas, 

• perduodamų elektroninių dokumentų skaičius pagal suderintų bylų 
apyrašų apskaitos vienetų įrašus, 

• taip pat patikrinama, ar perduodamų elektroninių dokumentų 
specifikacijų identifikavimo žymenys yra įregistruoti informacinėje 
sistemoje.



Elektroninių dokumentų perdavimo procesas 
EAIS



Perdavimo proceso informacijos pateikimas 
EAIS viešajame portale



Perdavimo trūkumų nustatymas

• Jei nustatoma elektroninių dokumentų kiekio, apskaitos neatitikimų 
ar kitų trūkumų ir valstybės archyvas nusprendžia paketo nepriimti:

• parengiama ir įstaigai pateikiama elektroninių dokumentų patikros 
klaidų pažyma, kurioje nurodomi paketo ir elektroninių dokumentų
patikros rezultatai, nustatyti trūkumai;

• paketas pašalinimas iš informacinės sistemos.



Perdavimo trūkumų taisymas

• Jei randama nustatytų reikalavimų neatitinkančių paketų, jų 
priėmimas nutraukiamas ir įstaiga informuojama apie nustatytus 
neatitikimus ir trūkumus. 

• Pašalinus trūkumus paketų perdavimas derinamas pakartotinai.

• Elektroninius dokumentus į valstybės archyvą perduodanti įstaiga 
nustatytus trūkumus ištaiso per sutartą laiką. Paketų perdavimas 
derinamas pakartotinai.



Reikalavimai optinėms laikmenoms

• Jei elektroniniai dokumentai perduodami įrašyti į optines laikmenas, 
šios neturi būti pažeistos. 

• Optinės laikmenos perduodamos joms pritaikytose dėžutėse arba 
specialiuose aplankuose. 

• Ant dėžučių ar aplankų turi būti nurodytas paketo identifikacinis 
numeris.



• Valstybės archyvui priėmus saugoti elektroninius 
dokumentus, pasirašomas elektroninių dokumentų 
perdavimo aktas.

• Jei norminiai teisės aktai nenustato kitaip, įstaigos 
turėti elektroniniai dokumentai sunaikinami, 
nepaliekant galimybės juos atkurti.

Elektroninių dokumentų perdavimo 
užbaigimas



Perdavimo akto pavyzdys



Elektroninių dokumentų sunaikinimas įstaigoje

• Įstaigoje elektroniniai dokumentai saugomi tol, kol gaunamas valstybės 
archyvo patvirtinimas, kad elektroniniai dokumentai priimti ir įrašyti į 
informacinės sistemos elektroninių dokumentų saugyklą.

• Jei norminiai teisės aktai nenustato kitaip, įstaigos turėti elektroniniai 
dokumentai sunaikinami, nepaliekant galimybės juos atkurti.

• Perduodant elektroninius dokumentus kitam saugotojui ir gavus 
patvirtinimą, kad perdavimas įvyko sėkmingai, įstaigoje laikytos 
elektroninės bylos, jų tomai ir jiems priskirti elektroniniai dokumentai 
sunaikinami, jei įstaigos vadovas nenustato kitaip.



Jūsų klausimai?



Ačiū už dėmesį!


