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Projekto rengėja – Vidaus reikalų ministerija (toliau – VRM).
Projekto tikslas. Projektu siūloma užtikrinti Dokumentų ir archyvų įstatymo 2 ir
10 straipsnių pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalies nuostatų, susijusių su Dokumentų valdymo
bendrosios informacinės sistemos sukūrimu (DBSIS), įgyvendinimą.
Dabartinė situacija. Remiantis paskutiniais Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos (IRD) atliktų viešojo sektoriaus dokumentų valdymo situacijos tyrimų
duomenimis, dokumentų valdymo informacinėmis sistemomis naudojasi vos daugiau nei pusė
tyrimuose dalyvavusių institucijų. Iš viso šiuo metu naudojama virš 220 atskirų dokumentų valdymo
informacinių sistemų, kurių įsigijimo, priežiūros, modernizavimo ir plėtros išlaidos siekia iki 3,6
mln. eurų kasmet. Institucijų veiklos organizavimo ir dokumentų valdymo funkcijų perkėlimas į
DBSIS sudarys sąlygas ne tik atsisakyti atskirų dokumentų valdymo informacinių sistemų, taip
racionaliau panaudojant valstybės biudžeto lėšas, bet kartu ir suteiks galimybę visiems DBSIS
paslaugų gavėjams taikyti efektyviausius veiklos organizavimo būdus, kurie prisidės prie
efektyvesnio pavestų funkcijų atlikimo ir kokybiškesnių viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo.
Projekto esmė. Projektu siekiama patvirtinti valstybės ir savivaldybių institucijų,
naudosiančių DBSIS (DBSIS paslaugų gavėjai), sąrašą ir nustatyti sąlygas DBSIS paslaugų gavėjams
pasirengti naudotis DBSIS paslaugomis. Tuo pačiu siūloma pavesti Vidaus reikalų ministerijai iki
2022 m. sausio 31 d. parengti ir patvirtinti:
1) su DBSIS paslaugų gavėjais suderintą DBSIS paslaugų naudojimo pradžios grafiką;
2) institucijų pasirengimo pereiti prie centralizuotai teikiamų DBSIS paslaugų veiksmų planą;
3) DBSIS paslaugų teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašą.
Projektu siūloma reglamentuoti, kad DBSIS programinė įranga yra centralizuotai teikiama
kaip paslauga, ir paskirti DBSIS paslaugų teikėju Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos (IRD).
DBSIS paslaugos pirmiesiems paslaugų gavėjams bus pradedamos teikti nuo 2022 m. birželio
1 d., o visos institucijas DBSIS paslaugas turėtų gauti iki 2023 m. pabaigos. Iki DBSIS projekto
pabaigos DBSIS bus įdiegtas ne mažiau nei 500 DBSIS paslaugų gavėjų. Kitoms į DBSIS paslaugų
gavėjų sąrašą įtrauktoms įstaigoms DBSIS bus įdiegtas jau užbaigus DBSIS projekto įgyvendinimą.
Projektu siūloma nustatyti, kad institucijos DBSIS paslaugas gaus trimis būdais:
 1 DBSIS paslaugų gavimo būdas. Bendrosioms dokumentų valdymo reikmėms užtikrinti
įstaigoje naudojama tik DBSIS. Jeigu iki DBSIS įdiegimo įstaigoje buvo naudota kita dokumentų
valdymo informacinė sistema, tai ji likviduojama arba, esant galimybei, naudojama tik anksčiau
sudarytiems ir užregistruotiems dokumentams saugoti iki saugojimo termino pabaigos.
 2 DBSIS paslaugų gavimo būdas (pereinamasis). Bendrosioms dokumentų valdymo
reikmėms užtikrinti įstaigoje lygiagrečiai naudojamas ir DBSIS, ir iki DBSIS įdiegimo įstaigos
naudota dokumentų valdymo informacinė sistema. Toks būdas gali būti taikomas ribotą terminą
pereinamuoju laikotarpiu, vėliau vis tiek būtų pereinama prie 1-ojo DBSIS paslaugų gavimo būdo.
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Pereinamojo laikotarpio poreikis, pagrindas, paslaugų naudojimo mastas ir terminai suderinami su
kiekviena įstaiga, kuriai reikės taikyti tokį laikotarpį.
 3 DBSIS paslaugų gavimo būdas. Bendrosioms dokumentų valdymo reikmėms užtikrinti
įstaigoje toliau naudojama anksčiau įsigyta dokumentų valdymo informacinė sistema, tačiau įstaiga
gauna atskiras, iš anksto suderintas DBSIS paslaugas per integracinę sąsają su naudojama dokumentų
valdymo ar lygiaverte informacine sistema. DBSIS paslaugų teikėjas yra atsakingas už DBSIS
paslaugų teikimą, o įstaiga, gaunanti DBSIS paslaugas šiuo būdu, savo ištekliais užtikrina tinkamą
DBSIS paslaugų veikimo realizavimą savo informacinėse sistemose ir įgyvendina kitus būtinus
saugumo reikalavimus.
Priėmus Projektą iš esmės pasikeis valstybės ir savivaldybių institucijų dokumentų valdymo
funkcijų vykdymo kokybė, nes laipsniškai valstybės mastu bus atsisakyta atskirų dokumentų
valdymo informacinių sistemų naudojimo ir pereita prie bendros dokumentų valdymo informacinės
sistemos.
DBSIS sukūrimui ir įdiegimui valstybės biudžeto lėšų nereikės, nes IRD įgyvendina DBSIS
sukūrimo ir įdiegimo projektą (DBSIS projektas), finansuojamą iš 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir
pažangus viešasis valdymas“ priemonei Nr. 10.1.1.-ESFA-V-913 „Valstybės institucijų ir įstaigų
vidaus administravimo tobulinimas“ skirtų lėšų. DBSIS projektui skirta 3,8 mln. eurų.
DBSIS tolesnės priežiūros ir plėtros išlaidos sudarytų apie 580 tūkst. eurų per metus. Šias
lėšas planuojama užtikrinti perskirsčius institucijų naudojamoms dokumentų valdymo
informacinėms sistemoms skiriamus asignavimus.
Derinimas. Projektas svarstytas 2021-12-14 Tarpinstituciniame pasitarime.
Projektas buvo paskelbtas Seimo kanceliarijos Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).
Projektas patikslintas pagal Ekonomikos ir inovacijų, Teisingumo, Susisiekimo, Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos Teisės ir Viešojo valdymo grupių pastabas.
Nesuderintų pozicijų neliko.
Atitiktis Vyriausybės programos nuostatoms. Projektas prisideda prie Aštuonioliktosios
Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano 9.1.5 veiksmo „Optimizuoti viešojo sektoriaus
išorės ir vidaus administravimo procesus, diegiant bendrus technologinius sprendimus“
įgyvendinimo.
Dalykinio vertinimo išvada. Siūlome Projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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