
 

 

 

 
DĖL KVALIFIKUOTO ELEKTRONINIO PARAŠO PRIPAŽINIMO 
 

 

Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras) išnagrinėjo Lietuvos buhalterių 

ir auditorių asociacijos 2021 m. gegužės 25 d. raštą „Dėl kvalifikuoto elektroninio parašo pripažinimo“ 

(toliau – Raštas), kuriame prašoma paaiškinti netinkamo www.gosign.lt veikimo priežastis bei tai, 

kokių priemonių imtasi problemoms ištaisyti. Taip pat prašote pateikti priežastis, dėl kurių Registrų 

centre nepriimami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti ne PDF formato dokumentai. 

Informuojame, kad Rašte minima UAB „Dokobit“ (toliau – „Dokobit“) sistemos priemonėmis 

pasirašytų PDF tipo elektroninių dokumentų priėmimo ir atmetimo problema kyla dėl „GoSign“ 

sistemos trūkumų interpretuojant PAdES-B-LT tipo el. parašus PDF 1.7 specifikacijos elektroniniuose 

dokumentuose, tačiau Registrų centrui elektroniniu paštu adresu info@registrucentras.lt teikiami 

PDF-LT-V1.0 specifikaciją atitinkantys „Dokobit” priemonėmis pasirašyti dokumentai yra priimami. 

Registrų centro naudojamos sistemos, įskaitant ir portalą www.gosign.lt, negali patikrinti 

(neatpažįsta) PAdES-B-LT tipo el. parašų PDF 1.7 specifikacijos elektroninių dokumentų, kokius 

formuoja ir „Dokobit“ sistema, todėl „GoSign“ sistema Registrų cento klientams, dokumentus 

pasirašantiems „Dokobit“ priemonėmis, pateikia žinutę, kad jų dokumentai nėra tinkamai pasirašyti. 

Registrų centro naudojamose sistemose, įskaitant ir portalą www.gosign.lt, šiuo metu 

negalima suformuoti, pasirašyti ir patikrinti kitų formatų el. dokumentų, išskyrus PDF PAdES-B-T tipo 

el. parašu pasirašytus dokumentus, tačiau elektroniniu paštu adresu info@registrucentras.lt teikiami 

ADOC formatu pasirašyti dokumentai yra priimami. „GoSign“ sistemos el. dokumentų pasirašymo ir 

tikrinimo paslaugas Registrų centras planuoja išplėsti, kad būtų galima pasirašyti ir tikrinti ADOC ir 

ASIC specifikacijų elektroninius dokumentus.  

 Šiuo metu yra įvykdyti „GoSign“ sistemos programinės įrangos keitimo paslaugų viešieji 

pirkimai ir pradėti jos keitimo darbai. Visi darbai, kurie apima Rašte minimų problemų sprendimą bei 

kitų sistemos funkcionalumų plėtrą, prasidėjo š. m. birželio 1 d. ir per 6 mėnesius turi būti baigti. 

Planuojama, kad iki š. m. liepos 2 d. bus ištaisyti „GoSign“ sistemos trūkumai pasirašant el. 

dokumentus mobiliuoju elektroniniu parašu, dėl kurių Europos Komisija kartais atmeta teikiamus el. 

dokumentus, bei sistemos trūkumai tikrinant „Dokobit“ priemonėmis pasirašytus PDF tipo el. 

dokumentus. Vykdant šį projektą taip pat bus sukurta galimybė kurti ADOC ir ASIC specifikacijų 

elektroninius dokumentus bei integruoti Europos Komisijos sukurtą DSS (angl. Digital Signature 

Services) programinį sprendimą. 
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