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Įvadas

Kai  įmonės  (organizacijos)  vykdo  ekonominę  veiklą  daugelį  metų,  šią  veiklą  patvirtinančių 
dokumentų apimtys kasmet vis didėja, ir, ilgainiui, pasiekia tokią ribą, kad be specialaus dokumentų bylų  
registro  nebeįmanoma  žinoti  saugotinų  dokumentų  bylų  būklės,  nebeįmanoma  nustatyti  konkrečių 
dokumentų  bylų  saugojimo  terminų.  Įmonių  (organizacijų)  buhalterijos  darbuotojams  (-oms)  susidaro 
nelengvas dokumentų bylų administravimo krūvis. Neišvengiamai atsiranda dokumentų bylų registravimo 
poreikis, o įprastinėmis apskaitos priemonėmis registruoti dokumentų bylas yra nepaprastai sudėtinga.

Kai įmonių (organizacijų) buhalterijos darbuotojai (-os) pagaliau suvokia, kokia rimta ši problema, 
tai  tada,  neišvengiamai,  bandoma  ieškoti  sprendimų.  Darosi  neaišku:  kokiomis  apskaitos  priemonėmis  
registruoti dokumentų bylas? Ką daryti, kad ši specifinė apskaita būtų aiški, ir nesudėtinga?

Programoje  „DB  Apskaita“  yra  galimybė  registruoti  saugotinas  dokumentų  bylas  specialiajame 
dokumentų bylų registre.

Programos „DB Apskaita“ dokumentų bylų registras yra specialiai suprogramuotas įgyvendinus  
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982; 2010,  
Nr.  79-4055)  13  straipsnio  2  dalį,  pagal   Lietuvos  Vyriausiojo  archyvaro  įsakymą  Nr.  V-118  „DĖL  
DOKUMENTŲ TVARKYMO IR APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ (2011 m. liepos 4 d., Vilnius) ir  
tinka  pagal  Lietuvos  Vyriausiojo  archyvaro  įsakymu Nr.  V-100  (2011  m.  kovo  9  d.,  Vilnius)  nustatytą  
Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę tvarkomų dokumentų bylų registravimui.

1.   Programos „DB Apskaita“ dokumentų bylų registras

Ši  metodinė  medžiaga  išsamiai  pateikiama  programos  „DB  Apskaita“  klientams,  
pageidaujantiems įsigyti programos „DB Apskaita“ dokumentų bylų registrą. Šį registrą  
gali įsigyti programos „DB Apskaita“ klientai, kuriems yra įdiegta programos 4-ji versija.  
Programos modulio diegėjas ir platintojas – UAB“Eurolitas“.
Pageidaujantiems – skambinti tel. 8-699-29188 .

P.S. Programos „DB Apskaita“ dokumentų bylų registras  su užsakovu gali būti derinamas individualiai. Šio 
aprašo demonstracinėje versijoje nėra.
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