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El. spaudų API 

Paslaugų užsakymo metu Klientas pasirenka vieną iš siūlomų mėnesinių mokėjimo planų. 

Taikomą planą ateinančiam mėnesiui galima pasikeisti iki to mėnesio pirmosios dienos. 

Operacijų paaiškinimai 

Viena transakcija – sertifikato patikimumo ir galiojimo patikrinimas bei vieno el. spaudo 

uždėjimas su kvalifikuota laiko žyma, naudojant saugią spaudų sudarymo įrangą. 

Kitos sąlygos 

Visos kainos yra pateiktos be PVM.  

Kainos galioja Klientui sutikus su „Dokobit“ Paslaugų teikimo sąlygomis ir Duomenų tvarkymo 

sutartimi. 

El. spaudų API paslaugos pasiekiamumas – 99,8%. 

Kvalifikuotus el. spaudo sertifikatus išduoda „SK ID Solutions“: 

Kvalifikuotas el. spaudo sertifikatas vieneriems metams – 205 Eur.  

Kvalifikuotas el. spaudo sertifikatas dvejiems metams – 355 Eur.  

Kvalifikuotas el. spaudo sertifikatas trejiems metams – 490 Eur. 

Dokumentacija 

https://developers.dokobit.com/#_seal  

Planas Transakcijų kiekis, įtraukiamas į 
mėnesinį mokestį

Mėnesinis  
mokestis

Papildomų transakcijų vieneto 
kaina

1 500 125 Eur 0,25 Eur

2 1 000 200 Eur 0,20 Eur

3 5 000 780 Eur 0,16 Eur

4 12 000 1 500 Eur 0,13 Eur

5 Pagal susitarimą

Papildomas mokestis Kaina

Vienkartinis konfigūracijos mokestis (taikomas kiekvienai 

sistemai, į kurią yra integruojamas sprendimas)
300 Eur
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Paslaugų pasiekiamumas ir informacijos saugumas 

Paslaugų pasiekiamumas 

Paslaugų pasiekiamumas – 99,95%. Pasiekiamumo istoriją rasite čia. 

Atstatymo taškas (RPO) – 1 valanda. 

Atstatymo laikas (RTO) – 2 valandos. 

Ilgiausias leistinas sutrikimo periodas (MTPOD) – 4 valandos. 

 

Informacijos saugumas 

„Dokobit“ yra įdiegusi ir sertifikavusi informacijos saugos 

valdymo ir rizikos mažinimo sistemą, atitinkančią tarptautiniu 

mastu pripažintą informacijos saugumo valdymo standarto  

ISO/IEC 27001 keliamus reikalavimus. Sertifikatą rasite čia. 

Atitiktis eIDAS reglamentui 

„Dokobit“ sprendimai kurti taip, kad atitiktų Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 („eIDAS“) nuostatas ir su 

jomis susijusius techninius reikalavimus. Be to, „Dokobit“ yra 

pirmasis Baltijos šalyse Kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo 

paslaugų teikėjas, teikiantis kvalifikuotas el. spaudų ir el. parašų 

galiojimo patvirtinimo paslaugas. Sertifikatą rasite čia. 

Draudimas 

„Dokobit“ yra apdraudusi savo civilinę bei profesinę atsakomybę 

prieš trečiuosius asmenis dėl kibernetinių išpuolių, dokumentų 

praradimo, darbuotojų tyčios, klaidų ar aplaidumo. Patvirtinimą 

rasite čia.
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