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 DOKUMENTŲ VALDYMO PERTVARKA LIETUVOJE: 

 pokyčiai  ir būtiniausi darbai sveikatos priežiūros įstaigose 

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo esminė dokumentų valdymo  sistemos pertvarka Lietuvoje.    

Jau galioja naujos Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, pakeistas Dokumentų ir 

archyvų įstatymas ir kt. 

Pertvarkos siekis – atsisakyti popierinių dokumentų, o valdyti įrašus; atsisakyti rekvizitų 

išdėstymo aprašymo; atsisakyti parašų dokumentuose; nebenumeruoti užbaigtų bylų lapų ir pakeisti bylų 

apyrašų sudarymo principus; leisti popierinius dokumentus skaitmenizuoti ir tokius vaizdus saugoti, 

sunaikinant  originalus ir kt. 

Sveikatos priežiūros įstaigos kviečiamos sužinoti naujoves, pasirengti pertvarkai ir  naujai 

planuoti būsimus darbus dokumentų valdymo srityje. 

Tikslinės klausytojų grupės – SPĮ vadovai, padalinių vadovai, sveikatos priežiūros įstaigų teisininkai, 

buhalteriai, personalo skyrių specialistai. 

Lektorė: Rasa Grigonienė 

Mokymų vieta: Mykolo Romerio universiteto Mokslo ir inovacijų centras (MRU Lab) Didlaukio g. 55, 

Vilnius, 102 auditorija. 

Mokymų data: 2020 m. kovo 25 diena (trečiadienis). 

Mokymų trukmė:  6 akademinės valandos. 

Darbotvarkė 2020-03-25  (trečiadienis) 

          Mykolo Romerio universiteto Laboratorijų korpusas, Didlaukio 55, Vilnius. 

Laikas: Metodai: Temos: Lektorė: 

9:30 – 10:00 Registracija/kava 

10:00 – 10:45 Paskaita 1. Susipažinimas, interesų pristatymas. 

Dokumentų valdymo reformos esmė, 

tikslai, pakeistas teisinis reguliavimas. 

 Procesų ir procedūrų

supaprastinimo poreikis.

Kaip nauja reforma atsilieps sveikatos 

priežiūros įstaigoms? Kokie laukia 

pasikeitimai kasdieniniame 

administravime? 

Lekt. Rasa Grigonienė 

10:45-11:30 Paskaita 2. Dokumentų rengimo pokyčiai (naujos 

Dokumentų rengimo taisyklės, 

įsigaliojusios nuo 2020 m. sausio 1d.). 

 Dokumento elementų išdėstymo

pakeitimai.

 Popierinių dokumentų rengimo

ypatumai.

 Elektroninių dokumentų

rengimo ypatumai.

 Vaizdo ir garso dokumentų

rengimo ypatumai.

 Įrašų rengimo ypatumai.

Lekt. Rasa Grigonienė 

11:30 – 12:30 PIETŲ PERTRAUKA / KAVA 

12:30 – 13:15 Paskaita/ 

praktinių 

pavyzdžių 

analizė 

Teisės aktų rengimo reikalavimai. 
Pavyzdžiai, dažniausių klaidų  sveikatos 

priežiūros įstaigų dokumentuose analizė. 

Lekt. Rasa Grigonienė 
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13:15 – 15:00 Paskaita  Dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

pokyčiai (naujos Dokumentų tvarkymo 

ir apskaitos taisyklės, įsigaliojusios nuo 

2020 m. sausio 1d.). 

 Dokumentų registravimas: 

registrai arba informacinės 

sistemos. 

 Dokumentacijos planavimas: 

bylų dokumentacijos planas arba 

funkcijų dokumentacijos planas. 

 Rekomendacijos sveikatos 

priežiūros įstaigoms 

 Dokumentų tvarkymas, 

atsižvelgiant į dokumentacijos 

plano sudarymą. Nebelieka 

prievolės numeruoti ilgai 

saugomų bylų lapus. 

 Ilgai saugomų dokumentų 

tvarkymo ir užbaigtų bylų 

apskaitos pokyčiai. Kada galima 

nesudaryti Bylų apyrašų ?   

4. Ir kiti klausimai.  

5.  

Lekt. Rasa Grigonienė 

14:00 – 14:15  KAVOS PERTRAUKA  

15:00-15:45  6. Dokumentų saugojimo pokyčiai. 

Galimybė saugoti popierinius 

dokumentus elektronine forma ir kt. 

(naujos  Dokumentų saugojimo taisyklės 

bei Popierinių dokumentų išsaugojimo 

elektronine forma tvarkos aprašas, 

įsigalioję nuo 2020 m. sausio 1d.). 

 

 

 

Lektorė Rasa Grigonienė 

 

Rasa Grigonienė – Mykolo Romerio universiteto lektorė, doktorantė. Konsultuoja bei veda mokymus, yra 

publikavusi vadovėlių ir straipsnių dokumentų rengimo, darbo santykių teisinio 

reguliavimo temomis. R. Grigonienė yra Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus 

teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos narė.  

Rasa Grigonienė aktyviai vykdo konsultacinę veiklą, daugiau kaip 15 m. veda seminarus, 

mokymus darbo teisės,  personalo bei dokumentų valdymo klausimais,  atlieka įmonių, 

įstaigų dokumentų auditus, rengia lokaliuosius teisės aktus, veda vidinius mokymus.  

                

Mykolo Romerio universiteto Mokslo ir inovacijų centre (Didlaukio g. 55, Vilnius) vyksta 

mokymai įvairiomis temomis. Daugiau www.mokymulab.eu 

 

http://www.mokymulab.eu/

