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Gerbiamieji, 

Remdamiesi 2011 m. balandţio 20 d. tarp Švietimo informacinių technologijų centro (toliau – ITC, 

Perkančioji organizacija) ir UAB „Ernst & Young Baltic“ (toliau – Ernst & Young) pasirašyta 

konsultavimo paslaugų sutartimi Nr. 6ESF7- 6 (toliau – sutartis), mes atlikome švietimo darbuotojų 

nuomonės tyrimą (toliau – Tyrimas), parengėme švietimo stebėsenos modelio alternatyvas, išsamiai 

aprašėme pasirinktą švietimo stebėsenos modelį, parengėme branduolio rodiklių sąrašą bei 

aprašėme modelio įgyvendinimo planą ir parengėme galutinę ataskaitą. Rengdami galutinę ir 

tarpinę ataskaitas, atlikome ţemiau išvardintus darbus: 

► Parengėme ir suderinome su ITC tyrimo metodiką, kurioje pristatėme numatomo švietimo 

stebėsenos modelio viziją, jo kūrimo ţingsnius ir numatomus rezultatus. 

► Vykdėme švietimo darbuotojų apklausą raštu ir interviu, kurių metu siekėme išsiaiškinti 

esamos švietimo stebėsenos situacijos vertinimą bei švietimo stebėsenos informacijos 

poreikius. 

► Atlikome individualius ir grupinius interviu su LR švietimo ir mokslo ministerijos (Toliau - 

ŠMM) skyrių darbuotojais, dviejų savivaldybių švietimo skyrių darbuotojais, švietimo 

politikais, ikimokyklinio ir priešmokyklinio, neformalaus švietimo, bendrojo lavinimo, 

profesinių ir aukštųjų mokyklų atstovais. 

► Parengėme siūlomas švietimo stebėsenos modelio alternatyvas, kuriose įvardinome 

reikalingas integracijos sąsajas su kitomis švietimo ir valstybinėmis informacinėmis 

sistemomis bei registrais, kiekvienos alternatyvos stipriąsias ir silpnąsias puses bei 

įgyvendinimo ir palaikymo sudėtingumo lygį. 

► Detaliai aprašėme pasirinktą švietimo stebėsenos modelį, kurio aprašas apima: 

• modelio paskirčių ir funkcionalumų aprašymą; 

• modelio struktūrinė organizaciją; 

• modelio organizacinė aplinką; 

• modelio informacinės – technologinės aplinkos aprašymą; 

• modelio įgyvendinimo, tvarumo palaikymo ir funkcionavimo kokybės uţtikrinimo 

rekomendacijas. 

► Parengėme branduolio rodiklių sąrašą, kurį išdiskutavome su ŠMM, SKVC, NMVA, ŠITC 

ir kitomis su švietimu susijusiomis institucijomis, 
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► Parengėme modelio įgyvendinimo planą, kuris apima pagrindinius modelio įgyvendinimo 

ţingsnius, nurodant jų vykdymo eigą bei prognozuojamą trukmę. 

► Parengėme šių teisinių dokumentų, reikalingų ŠVIS funkcionavimui projektus: 

• ŠVIS nuostatų; 

• švietimo stebėsenos tvarkos aprašo; 

• techninės ir programinės įrangos pirkimo dokumentų; 

• duomenų saugos dokumentų projekto. 

► Parengėme galutinė ataskaitą, kuri apima atlikto tyrimo aprašymą, gautų rezultatų 

apibendrinimą, švietimo stebėsenos alternatyvų aptarimą bei apsirinktos alternatyvos detalų 

aprašymą, branduolio rodiklių sąrašą, modelio įgyvendinimo planą bei reikiamų teisinių 

dokumentų projektus . 

Vykdydami projektą ir rengdami galutinę projekto ataskaitą, mes rėmėmės švietimo sistemą 

reglamentuojančiais LR teisės aktais, susitikimų su ŠMM, Nacionalinės mokyklų vertinimo 

agentūros (toliau – NMVA) ir ITC atstovais metu pateikta informacija bei pastebėjimais, uţpildytų 

apklausos anketų duomenimis, uţsienio ekspertų patirtimi ir gerąja praktika, viešai skelbiamomis 

bei prieinamomis apţvalgomis ir tyrimais. 

Ernst & Young neatsako uţ tyrimo rezultatų įgyvendinimo Perkančiosios organizacijos veikloje 

sprendimus, tolimesnį tyrimo rezultatų naudojimą, taip pat bet kokius Perkančiosios organizacijos 

veiksmus, susijusius su klausimais, aptartais tyrimo rezultatuose. 

Ši ataskaita yra skirta tik ITC naudojimui, ir, remiantis sutartimi, šią ataskaitą galima naudoti, 

kopijuoti bei platinti tik projekto įgyvendinimo tikslais. Ernst & Young neprisiima jokios 

atsakomybės dėl bet kokio projekto rezultatų modifikavimo ar modifikuotų rezultatų naudojimo. 

 

 

Artūras Piliponis 

 

UAB „Ernst & Young Baltic” 

Partneris 
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Sutrumpinimai ir sąvokos 

Toliau esančioje lentelėje pateikiamos pagrindinės šiame dokumente naudojamos sąvokos ir 

trumpiniai. 

1 lentelė. Sąvokos ir trumpiniai 

Sąvokos ir trumpiniai Paaiškinimas 

Ernst & Young UAB „Ernst & Young Baltic“ 

ES Europos Sąjunga 

IKT Informacinės komunikacinės technologijos 

ITC Švietimo informacinių technologijų centras 

KVIS Karjeros valdymo informacinė sistema 

LR Lietuvos Respublika 

LRV Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

MOSTA Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras 

NMVA Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra 

Projektas Švietimo stebėsenos sistemos modelio tobulinimo paslaugos 

SIS Stebėsenos Informacinė Sistema 

SODRA 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Sutartis 
Švietimo stebėsenos sistemos modelio tobulinimo paslaugų sutartis Nr. 6ESF7- 6 

pasirašyta 2011 m. balandţio 20 d. tarp ITC ir UAB „Ernst & Young Baltic” 

Švietimo ir mokslo 

ministerija, ministerija, 

ŠMM 

LR švietimo ir mokslo ministerija 

ŠVIS Švietimo valdymo informacinė sistema 

Tyrimas Švietimo sistemos darbuotojų nuomonės tyrimas 

Pirkimo dokumentai 
Atviro konkurso dokumentai tyrimo paslaugoms atlikti patvirtinti Švietimo informacinių 

technologijų centro direktoriaus 2011 m. sausio mėn. 17 d. įsakymu Nr. V1-6 

IKT Informacinės  ir komunikacinės technologijos 
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1. Įvadas 

1.1 Projekto dosjė  

Remiantis projekto finansavimo ir administravimo Sutartimi, projekto įgyvendinimo planu ir atviro 

konkurso tyrimo paslaugoms pirkti rezultatais, 2011 m. balandţio 20 d. tarp ITC ir 

UAB „Ernst & Young Baltic“ buvo sudaryta sutartis dėl „Švietimo stebėsenos sistemos modelio 

tobulinimo“ paslaugų atlikimo. 

Pagrindinis projekto tikslas – įvertinus esamą švietimo stebėsenos situaciją, parengti siūlymus dėl 

Švietimo valdymo informacinės sistemos ir Valstybės švietimo stebėsenos tvarkos tobulinimo. 

Vadovaujantis pirkimo dokumentų nuostatomis, pagrindiniai Projekto uţdaviniai yra: 

• išsiaiškinti ir įvertinti Švietimo ir mokslo ministerijos bei jai pavaldţių institucijų 

darbuotojų ir kitų Švietimo valdymo informacinės sistemos ir švietimo registrų vartotojų 

statistinės informacijos (duomenų bei rodiklių) poreikius, naudojimosi esamomis 

informacinėmis sistemomis ir registrais patirtį, būdus bei problemas; 

• išanalizuoti esamą Valstybės švietimo stebėsenos sistemą (stebėsenos tvarką, modelį, 

rodiklius, duomenis ir jų šaltinius) ir įvertinti jos atitikimą vartotojų poreikiams; 

• atlikti uţsienio šalių švietimo stebėsenos sistemų ir jų funkcionavimo būdų analizę ir 

pateikti Švietimo valdymo informacinių sistemų raidos tendencijų apţvalgą; 

• apibrėţti keletą alternatyvių švietimo stebėsenos modelių, pateikti jų įgyvendinimo 

galimybių vertinimą; 

• suderinus su uţsakovu švietimo stebėsenos modelį, parengti jo informacinio turinio 

aprašą, rodiklių sistemos struktūrinį modelį, rodiklių sąrašą ir aprašus; 

• įvertinti duomenų rodikliams prieinamumą, nurodyti jų esamus arba būtinus naujus 

šaltinius (IS, registrus ir kt.), pateikti siūlymus dėl šaltinių duomenų elementų sąrašo 

modifikavimo; 

• patobulinti arba parengti naują Valstybės švietimo stebėsenos tvarkos aprašą, kad jis 

tiktų pasirinktam stebėsenos modeliui;  

• nurodyti, ką ir kaip reikėtų keisti kituose teisės aktuose, kad stebėsenos modelį būtų 

įmanoma įgyvendint; parengti keitimų ar papildymų projektus.  

Projekto apimtyje turi būti parengti šie rezultatai, kurie pateikti šioje ataskaitoje: 

• tyrimo ataskaita (pateikta 2011m. rugpjūčio 5 d.); 

• galimos švietimo stebėsenos modelio alternatyvos ir jų įgyvendinimo galimybių aprašas; 

• pasirinktos švietimo stebėsenos modelio alternatyvos detalus aprašymas; 

• ŠVIS plėtros/modifikacijos gairės; 

• švietimo stebėsenos modelio įgyvendinimo planas; 

• valstybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašą ir rodiklių aprašai; 
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• švietimo stebėsenos tvarkos aprašas. 

 

1.2 Dokumento paskirtis 

Šis dokumentas yra galutinė Projekto ataskaita, kurioje pateikiami Sutarties įgyvendinimo 

laikotarpiu atlikti darbai ir pasiekti rezultatai. Projekto dalyviams dokumentas turėtų leisti išsamiai 

susipaţinti su Projekto apimtyje atliktais darbais ir parengtais rezultatais. Šį dokumentą sudaro šios 

dalys: 

• išsami švietimo sistemos darbuotojų nuomonės tyrimo analizė; 

• siūlomos Lietuvos švietimo stebėsenos modelio koncepcijos alternatyvos; 

• ITC pasirinkto Lietuvos švietimo stebėsenos modelio detalus aprašymas; 

• valstybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašas ir jų aprašai, pateikiami priede prie šios 

ataskaitos; 

• detalus švietimo stebėsenos modelio įgyvendinimo planas; 

• prieduose pateikiamų reikiamų keisti ar/ar parengti dokumentų projektai arba detalūs 

aprašai. 

Pagrindiniai švietimo sistemos darbuotojų nuomonės tyrimo pastebėjimai 

Siekiant įvertinti esamą švietimo stebėsenos situaciją buvo atliktas švietimo sistemos darbuotojų 

nuomonės tyrimas. Šioje ataskaitos dalyje pateikiama atlikto švietimo sistemos darbuotojų 

nuomonės tyrimo metodika. Taip pat, išskiriamos esminės probleminės švietimo stebėsenos sritys 

ir, atitinkamai, esminės stebėsenos sistemos tobulinimo kryptys. Remiantis atlikto švietimo 

sistemos darbuotojų nuomonės tyrimo rezultatais yra formuojamos švietimo Stebėsenos 

alternatyvos. 

Siūlomos Lietuvos švietimo stebėsenos modelio koncepcijos alternatyvos 

Šioje ataskaitoje pateikiamas galimų švietimo stebėsenos modelio alternatyvų aprašymas. Švietimo 

stebėsenos modelio alternatyvos suformuotos atsiţvelgiant į uţsienio šalių (Nyderlandų ir 

Vokietijos) bei pasaulyje pripaţintų ekspertų iš Vokietijos - Hochschul-Informations-System GmbH 

patirtį. Siekiant atitikti Lietuvos švietimo stebėsenos poreikius, šie modeliai suformuoti remiantis 

atlikto švietimo sistemos darbuotojų, atstovaujančių Lietuvos Respublikos švietimo ministeriją 

(toliau – ŠMM) ir jai pavaldţias institucijas, švietimo politikus, savivaldybes, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio, neformalaus švietimo, bendrojo lavinimo, profesines ir aukštąsias mokyklas, 

nuomonės tyrimo rezultatais.  

ITC pasirinkto Lietuvos švietimo stebėsenos modelio detalus aprašymas 

Šioje ataskaitos dalyje atsiţvelgus į surinktą informaciją, numatomus švietimo sistemos tikslus bei 

švietimo organizacinių pokyčių kryptis, uţsienio šalių patirtį ir geriausias praktikas, yra detaliai 

aprašomas pasirinktas Lietuvos švietimo stebėsenos modelis. Modelio aprašas apima: 

• modelio paskirčių ir funkcionalumų aprašymą, kuriame detaliai aprašomą, kokius 

funkcionalumus bei stebėsenos galimybes turės modelis; 

• modelio struktūrinę organizaciją, apimančią duomenų rinkimo bei rodiklių sudarymo 

logikos aprašymą; 
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• modelio informacinės – technologinės aplinkos aprašymą, kurioje aptariami modelio 

funkcionalumai pagal pagrindines sistemos naudotojų grupes; 

• modelio įgyvendinimo, tvarumo palaikymo ir funkcionavimo uţtikrinimo rekomendacijas, 

kuriose bus pateikiama kokybės uţtikrinimo strategija, aptariami sistemos valdytojai bei 

tvarkytojai. 

Valstybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašas ir jų aprašai  

Remiantis atliktu tyrimu, kurio metu buvo išsiaiškinti Lietuvos švietimo darbuotojų poreikiai buvo 

išrinkti ir sukurti rodikliai, skirti Lietuvos švietimo sistemos stebėsenai. Šioje ataskaitos dalyje bei 

atitinkamuosiuose jos prieduose yra aprašomi konkretūs, pasirinkti švietimo stebėsenos rodikliai 

pagal CIPO modelį bei detalūs jų aprašai.  

Detalus švietimo stebėsenos modelio įgyvendinimo planas 

Šioje ataskaitos dalyje yra detaliai aprašomas modelio įgyvendinimo planas, kuriame pateikiami 

pagrindiniai įgyvendinimo ţingsniai ir numatoma jų įgyvendinimo trukmė. Šioje dalyje 

analizuojami organizaciniai, techniniai aspektai bei aptariami pagrindiniai modelio įgyvendinimo 

principai. Galutinės ataskaitos prieduose yra pateikiami šie dokumentai: 

• ŠVIS funkcinė - techninė specifikacija; 

• detalus branduolio rodiklių sąrašas; 

• švietimo stebėsenos tvarkos aprašo projektas; 

• ŠVIS nuostatų projektas; 

• ŠVIS duomenų saugos nuostatų projektas. 
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2. Švietimo sistemos darbuotojų nuomonės tyrimo rezultatai 

2.1 Tyrimo metodika 

Lietuvoje per daugiau kaip dvidešimt nepriklausomybės metų buvo sukurtos švietimo stebėsenos 

esminės teisinės, organizacinės, institucinės ir procedūrinės prielaidos. Lietuvos švietimo įstatymas 

apibūdina švietimo stebėseną kaip nuolatinę švietimo būklės ir kaitos analizę, vertinimą, 

prognozavimą. Įstatymo 53 straipsnyje teigiama, kad švietimo stebėsenos paskirtis yra sudaryti 

sąlygas visiems švietimo valdymo subjektams priimti pagrįstus sprendimus ir vykdyti švietimo 

kokybę laiduojantį valdymą. Valstybės švietimo stebėseną vykdo LR Švietimo ir mokslo ministerija 

(toliau – ŠMM) bei kitos ministro įgaliotos įstaigos, savivaldybių administracijos, mokyklos.  

LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. ISAK-2240 patvirtinamas 

Valstybės švietimo stebėsenos tvarkos aprašas, kuriame apibrėţtos esminės stebėsenos sąvokos, 

stebėsenos objektas, organizavimas, vykdymas ir finansavimas. Apraše švietimo stebėsena 

apibūdinama kaip nuolatinė švietimo būklės ir kaitos analizė, vertinimas, prognozavimas. Švietimo 

stebėsenos uţdaviniai yra šie:  

• atsiţvelgiant į švietimo valdymo subjektų poreikius rinkti, integruoti ir kaupti duomenis 

apie švietimo sistemos būklę ir strateginių švietimo uţdavinių įgyvendinimo padėtį;  

• analizuoti, vertinti ir prognozuoti švietimo kaitą;  

• teikti ir skelbti duomenis ir/arba analitinę informaciją stebėsenos uţsakovams ir 

vartotojams.  

Švietimo stebėsenos objektas yra švietimo būklė atsiţvelgiant į švietimui keliamus tikslus, 

uţdavinius ir švietimo kontekstą. Švietimas stebimas įvairiais aspektais: švietimo funkcionavimo, 

švietimo sistemos sudėtinių dalių, švietimo programų, mokyklų grupių ir tipų. Švietimo stebėsena 

apima: duomenų, rodiklių ir analitinės informacijos poreikių tyrimą; rodiklių kūrimą ir atnaujinimą; 

duomenų rinkimo koordinavimą; duomenų rinkimą ir teikimą; duomenų integravimą; duomenų 

tvarkymą ir apdorojimą; rodiklių reikšmių apskaičiavimą; duomenų ir rodiklių analizę; tyrimų 

uţsakymą ir vykdymą; apţvalgų ir ataskaitų rengimą; švietimo sprendimų modeliavimą ir jų 

poveikio analizę; stebėsenos vartotojų ir uţsakovų informavimą apie švietimo būklę.  

Tyrimo tikslas – įvertinti esamą švietimo stebėsenos situaciją, įvertinimo pagrindu parengti 

siūlymus dėl Švietimo valdymo informacinės sistemos ir Valstybės švietimo stebėsenos tvarkos 

tobulinimo. 

Tyrimo tikslinės grupės – Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldţių institucijų darbuotojai, 

kiti Švietimo valdymo informacinės sistemos ir švietimo registrų vartotojai, parinkti taip, kad 

reprezentatyviai atstovautų tikslinių grupių nuomonę.  

Konceptualusis tyrimo pagrindimas. Švietimo stebėsenos sistemas tradiciškai grindţia 

nacionalinės švietimo strategijos. Esamai Lietuvos švietimo strategijai baigiantis ir dar nesant naujai 

strategijai, analizuojant švietimo stebėsenos sistemą tenka remtis kitu konceptualiuoju pagrindu. 

Tokiu tyrime tapo „indėlio, proceso, konteksto ir rezultatų“ švietimo stebėsenos modelis, kuris 

tyrėjų ir švietimo darbuotojų nuomone laikomas bene labiausiai euristiniu – loginiu, paaiškinančiu, 

interpretuojančiu - modeliu struktūruojant informaciją švietimo ataskaitoms. Šis modelis šiandien 

taikomas daugelyje šalių, kur plėtojama švietimo stebėsena. Tradiciškai keturi šio modelio 

komponentai apibūdinami taip: 1) Indėlis į švietimo sistemą (materialiniai ir asmeniniai resursai, 

ugdymo turinys, tvarkaraščiai, įsakymai ir pan.); 2) Švietimo procesas (mokyklos kultūra, mokymo 

ir mokymosi praktikavimas, mokymosi galimybių aprūpinimas ir panaudojimas); 3) Švietimo 
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kontekstas (mokytojų rengimas, mokyklos politika, specialistų, šeimos ir moksleivių paramos 

sistemos); 4) Švietimo rezultatai (mokymosi pasiekimai, uţduočių įvykdymas ir pasekmės).  

Metodai ir imtis. Tyrime, taikant metodų trianguliacijos principą, buvo naudojami keletas tyrimo 

metodų ir šaltinių. Duomenų interpretacija grindţiama taikytais statistinės analizės metodais ir 

kokybinės analizės principais. 

Kiekybinė struktūruota ir pusiau struktūruota apklausa. Parengta 12 puslapių anketa, kuri 

struktūrizuota atsiţvelgiant į tyrimo uţsakovo suformuluotus uţdavinius ir klausimus Anketinio 

tyrimo duomenų statistinė analizė buvo atliekama naudojant statistinių duomenų analizės paketą 

PASW Statistics18. Atlikta daţnių analizė, skaičiuoti vidurkiai ir standartiniai nuokrypiai, sudaryti 

indeksai, naudoti grafinės duomenų vaizdavimo priemonės (MS Excel). Aprašant skirtumus tarp 

grupių, siekiant išvadas apibendrinti visai populiacijai, taikyti neparametrinių hipotezių tikrinimo 

metodai: Kruskal-Wallis testas, Chi kvadrato testas.  

Ekspertinio interviu atlikimas. Interviu atlikti aštuoniuose LR Švietimo ir mokslo ministerijos 

skyriuose su šių skyrių specialistais ir vadovais. Tyrime dalyvavo specialistai ir vadovai iš LR 

Šveitimo ir mokslo ministerijos švietimo organizavimo, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos, profesinio mokymo ir 

orientavimo, mokslo, koleginių ir universitetinių studijų, vidaus audito, strateginio planavimo ir 

analizės, švietimo kokybės ir regioninės plėtros departamentų skyrių. Interviu atliktas su Švietimo 

informacinių technologijų centro ir Nacionalines mokyklų vertinimo agentūros darbuotojais bei 

keturiais aukšto rango švietimo politikais.  

Dokumentų analizė. Skaičiuotas rodiklių panaudojimo daţnis Valstybės švietimo būklės atskaitose 

ir kituose Valstybės švietimo būklę aprašančiuose švietimo dokumentuose, fiksuota kokybinio 

pobūdţio nestandartizuota informacija apie kiekvieno rodiklio naudojimą. Pagal valstybės 

stebėsenos rodiklių sąrašą sudaryta duomenų analizės matrica, kurios eilutėse pateikiama 

informacija apie konkretaus rodiklio naudojimą. Sudaromi rodiklių, kurie leidiniuose klasifikuojami 

kaip valstybės švietimo stebėsenos, tačiau į LR Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Valstybės 

švietimo stebėsenos rodiklių sąrašą nėra įtraukti, sąrašai ir pateikiama jų skaičiaus statistika.  

Imties charakteristika. Švietimo valdymo informacinės sistemos naudotojai yra švietimo valdymo 

specialistai, politikai, mokslininkai, atliekantys tyrimus, švietimo būklės informacija suinteresuoti 

visuomenės atstovai. Anketiniame tyrime populiacija buvo susiaurinta, apsiribota švietimo 

administravimo specialistais – asmenimis, kurių veikla betarpiškai atitinka ŠVIS paskirtį – švietimo 

statistikos duomenų naudojimą valdymo procese. Sudarant tyrimo imtį buvo išskirti trys tyrimo 

populiacijos komponentai, atitinkantys tris valdymo lygmenis – institucinį, regioninį ir valstybinį. 

Institucinis lygmuo apima ugdymo ir švietimo pagalbos įstaigų vadovus, jų pavaduotojus, 

regioninis lygmuo – rajonų ir miestų savivaldybių švietimo padalinių vadovus ir specialistus, 

valstybinis lygmuo – ŠMM vadovus ir specialistus bei ministerijai pavaldţių švietimui pagalbą 

teikiančių įstaigų vadovus. 

Imties dydis. Kiekybinio tyrimo imties dydţiui skaičiuoti naudojama klasikinė imties dydţio 

skaičiavimo formulė baigtinei populiacijai. Pasirinktas 90 procentų patikimumo lygmuo ir 5 

procentų maksimalios paklaidos reikšmė. Numatytai populiacijai imties dydis yra 254. Analizuojant 

duomenis, numatyta analizuoti skirtumus tarp skirtingo lygmens institucijų, todėl savivaldybėms, 

LR Švietimo ir mokslo ministerijai ir aukštosioms mokykloms taikoma kvota: numatyta apklausti 

50 proc. šių organizacijų/padalinių atstovų. Kiekybinėje apklausoje dalyvavo 201 Lietuvos švietimo 

sistemos institucinio, regioninio nacionalinio valdymo lygmens vadovas/specialistas, iš jų: 26 proc. 

vadovai, 41 proc. vadovo pavaduotojai, 23 proc. specialistai (ŠMM ar savivaldybės darbuotojai). 

Atlikta 15 grupinių ar individualių ekspertinių interviu. Interviu procedūrose dalyvavo 39 ŠMM ir 

jai pavaldţių įstaigų specialistai, vadovai ir švietimo politikai. Iš viso, dokumentų analizei atlikti 

išanalizuoti 47 dokumentai.  
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Anketų administravimas. Suderintos su uţsakovu anketos buvo siunčiamos elektroniniu paštu 

numatytų institucijų vadovams kartu su parengtu lydraščiu ir ŠMM viceministro tarpininkavimo 

raštu, vadovai apie atliekamą tyrimą buvo informuojami telefonu ar interviu metu. Anketuota nuo 

2011-06-20 iki 2011-07-15. Išsiųsta 300 anketų, surinkta 201, grįţtamumo kvota – 67 proc. Imtis iš 

esmės atitinka numatytas proporcijas, tačiau buvo surinkta maţiau anketų, nei numatyta, todėl 

galima maksimali tyrimo paklaida padidėjo iki 5,7 proc.  
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2.2 Atsakymai į tyrimo klausimus  

Kokius duomenis ir rodiklius savo kasdieniniame darbe naudoja Švietimo ir mokslo ministerijos 

ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojai, kiti Švietimo valdymo informacinės sistemos ir švietimo 

registrų naudotojai? Kokios statistinės informacijos (duomenų bei rodiklių) jiems trūksta?  

 

Renkamų duomenų ir rodiklių grupės buvo suskirstytos pagal teorinį „konteksto-indėlio-proceso-

rezultatų“ modelį, atitinkamai, pagal šią struktūrą buvo analizuoti gauti duomenys ir atsakymai.  

 

1 paveikslas.  Rodiklių ir duomenų naudojimas ir trūkumo vertinimas pagal rodiklių grupes. Vertinimo 

vidurkiai (N=201) 

 

Buvo sukurti rodiklių ir duomenų grupių reikšmingumo ir būtinumo reitingai. Lentelėse pateikiami 

reikšmingiausių ir plėtotinų rodiklių ir duomenų grupės. 

2 lentelė. Reikšmingiausių rodiklių ir duomenų grupės (dažnai naudojami ir santykinai didelis 

trūkumas) 

Rodiklių, 

duomenų 

grupė 

Rodikliai, duomenys Naudojimas Trūkumas 

Artimiausioji 

švietimą 

veikianti 

aplinka 

Savivaldybės parama. Finansinė, organizacinė, 

metodinė- informacinė ir pan.                                                                                                                                                                                
2,37 1,81 

Pedagogų poreikio prognozė. Pedagogų pasiūla ir 

paklausa, ir pan.                                                                                                                                                                                          
2,24 1,81 

Visuomenės poţiūris į mokymąsi. Visuomenės 

lūkesčiai darţeliui, mokyklai, aukštajai mokyklai 

ir pan.                                                                                                                                                        

2,42 1,89 

Visuomenės poţiūris į švietimą. Išsilavinimo 

siekiai, išsilavinimo prestiţas, mokymosi poreikių 

tenkinimas, švietimo prieinamumo ir kokybės 

vertinimai, tęstinio ir savaiminio mokymosi lygis.                                                             

2,55 1,90 

Pedagogo statusas visuomenėje. Pedagogo 

autoritetas, darbo vertinimas ir pan.                                                                                                                                                                              
2,37 1,96 
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Bendrieji 

procesai 

Švietimo sistemos turinio parametrai. Ko ir kada 

mokoma įvairiuose lygmenyse, bendrojo 

ugdymo/studijų turinys, tikslai, standartai, 

programų pritaikymas ir pasiūla profesiniame 

mokyme bei aukštajame moksle ir pan.                                      

2,26 1,67 

Mokyklų steigėjai ir finansavimo sistema. 

Mokyklos finansavimo šaltiniai (valstybė, 

savivaldybė, privačios lėšos), jų santykis                                                                                                                             

2,24 1,71 

Švietimo sistemos kokybės valdymas. Kokybės 

vertinimo sistemos įdiegimas, įvairių vertinimo 

formų taikymo daţnumas, tikslai                                                                                                                                

2,25 1,81 

Prieţiūra ir švietimo įstaigų veiklos efektyvumo 

skatinimo politika                                                                                                                                                                                        
2,23 1,83 

Švietimo pagalba. Pagalba sudarant ugdymo 

turinį, IT paslaugos, mokyklų konsultavimas                                                                                                                                                                      
2,27 1,84 

Besimokančiųjų 

charakteristika 

Sveikata. Negalia, specialieji poreikiai, ypatingi 

gabumai ir pan.                                                                                                                                                                   
2,36 1,76 

Materialiniai 

ištekliai, 

mokymosi 

sąlygos 

Mokyklų aprūpinimas mokymosi priemonėmis. 

Kompiuteriai, laboratorijos, e-įranga, knygos bei 

kitos mokymo priemonės                                                                                                                                         

2,47 1,83 

Pastatų ir patalpų charakteristika ir tinkamumas. 

Eksploatacijos ir remonto išlaidos, baldai, 

atitikimas higienos normoms ir pan.                                                                                                                          

2,25 1,84 

Mokymas ir 

mokymasis 

Pagalba mokiniui klasėje ir po pamokų                                                                                                                                                                                                                      2,36 1,65 

Stebėsena, grįţtamasis ryšys ir pastiprinimas 

klasėje/grupėje                                                                                                                                                                                              
2,40 1,67 

Mokymosi gebėjimai. Laiko planavimas, 

mokymosi išteklių panaudojimas, 

metakognityvinės ţinios, savireguliacija, 

mokymosi stilius ir pan.                                                                                                                   

2,37 1,76 

Mokymo ir mokymosi metodai ir strategijos. 

Frontalus, grupinis, bendradarbiavimo, 

dalyvaujantis, problemų sprendimo, inovatyvūs 

metodai ir pan.                                                                                                            

2,48 1,78 

Lūkesčiai. Pedagogų, dėstytojų, mokinių/studentų 

tėvų  lūkesčiai besimokančiųjų atţvilgiu, formalūs 

ir neformalūs ugdymo tikslai ir pan.                                                                                                                   

2,37 1,79 

Motyvacija ir motyvavimas                                                                                                                                                                                                                                  2,54 1,79 

Mokymosi pasirinkimų galimybės. 

Ugdymo/studijų diferencijavimas, 

individualizavimas                                                                                                                                                                        

2,46 1,80 

Mokymosi pasiekimų ir rezultatų progreso 

vertinimas                                                                                                                                                                                                        
2,50 1,87 

Vadybiniai 

procesai 

Efektyvus laiko panaudojimas. Tvarkaraščiai, 

uţsiėmimų suderinamumas, uţsiėmimo laiko 

organizavimas ir pan.                                                                                                                                                

2,58 1,70 

Drausmė ir saugumas. Lankomumas, įstaigos 

taisyklės ir jų laikymasis  teritorijos apsauga ir 

pan.                                                                                                                                                          

2,52 1,72 
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Bendruomenės aktyvumas. Tėvų, besimokančiųjų, 

socialinių partnerių įsitraukimas į įvairias 

mokyklos veiklas                                                                                                                                                

2,29 1,79 

Vadovavimo būdas. Į aiškius tikslus orientuotas 

vadovavimas, darbinga aplinka, mokytojų 

įtraukimas į sprendimo procesus, strateginis 

valdymas savivalda ir pan.                                                                                            

2,51 1,85 

Kokybės prieţiūra. Mokymosi/studijų kokybės 

vertinimas besimokančiųjų, tėvų, socialinių 

partnerių poţiūriu, grįţtamasis ryšys                                                                                                                              

2,40 1,90 



Š v i e t i m o  i n f o r m a c i n i ų  t e c h n o l o g i j ų  c e n t r a s  

Švietimo stebėsenos sistemos modelio tobulinimo paslaugos  

 

Galutinė ataskaita  16 | p u s l a p i s  

3 lentelė. Plėtotinų rodiklių ir duomenų grupės (santykinai mažas naudojimas ir didelis trūkumas) 

Rodiklių, duomenų 

grupė 
Rodikliai, duomenys Naudojimas Trūkumas 

Artimiausioji 

švietimą veikianti 

aplinka 

Bendradarbiavimas su privataus sektoriaus 

organizacijomis                                                                                                                                                                                                  
1,93 1,77 

Besimokančiųjų 

charakteristika 

Socialinės-ekonominės gyvenimo sąlygos. 

Tėvų išsilavinimas, šeimos ekonominė 

padėtis, suaugusio besimokančiojo darbinės 

veiklos charakteristikos ir pan.                                                                                                   

2,15 1,76 

Vaikų imigracija - emigracija. Išvykę į uţsienį 

ir grįţę iš uţsienio vaikai.                                                                                                                                                                               
2,12 1,86 

Finansiniai ištekliai 

Šeimos (namų ūkio) indėlis į besimokančiojo 

švietimą. Mokymo priemonių pirkimas ir pan.                                                                                                                                                                    
1,87 1,65 

Viešojo ir privataus finansinio indėlio į 

švietimą santykis                                                                                                                                                                                                
1,70 1,68 

Valstybės socialinė parama 

besimokantiesiems (piniginė išraiška)                                                                                                                                                                                           
2,05 1,69 

Paslaugų kaštai specialiesiems poreikiams                                                                                                                                                                                                                  1,93 1,70 

Išlaidos švietimo tyrimams ir projektams                                                                                                                                                                                                                   1,79 1,71 

Savivaldybių švietimo finansavimo politika. 

Švietimo veiklų visuose švietimo lygmenyse 

rėmimas                                                                                                                                                             

2,07 1,80 

Materialiniai 

ištekliai, mokymosi 

sąlygos 

Įvairių poreikių tenkinimas ir pan.                                                                                                                                                                                                                        2,10 1,83 

Moksleivių/studentų 

kelias baigus 

mokymosi programą 

Mokymosi tęsimas                                                                                                                                                                                                                                           2,10 1,74 

Karjera                                                                                                                                                                                                                                                    1,67 1,78 

Įsidarbinimas                                                                                                                                                                                                                                              1,87 1,79 

Švietimą veikiančios 

visuomenės sąlygos 

Socialinis paţeidţiamumas. Skurdo lygis, 

nedarbas, nusikalstamumas ir kt.                                                                                                                                                                                   
2,01 1,66 

Darbo rinka. Darbo pasiūla, paklausa, 

prognozės                                                                                                                                                                                                            
2,04 1,68 

Demografiniai pokyčiai. Gimstamumas, 

emigracija, grįţimas iš uţsienio, imigracija ir 

pan.                                                                                                                                                                  

2,18 1,83 

Toliau pateikiamas duomenų ir rodiklių pasiskirstymo pagal naudojimo daţnį ir trūkumo  vertinimą 

grafinis vaizdas. Reikšmingi rodikliai yra vaizduojami pirmame ketvirtyje, o plėtotini – ketvirtame. 
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2 paveikslas.  Duomenų ir rodiklių pasiskirstymas pagal duomenų naudojimą ir duomenų trūkumo 

vertinimą. 

 

 

3 paveikslas.  Rodiklių ir duomenų naudojimo ir trūkumo vertinimas pagal rodiklių sritis. Vertinimo 

vidurkiai. (N=201)  

Konteksto poţiūriu, daţniausiai naudojami visuomenė poţiūrį į švietimą, išsilavinimo siekius, 

išsilavinimo prestiţą, mokymosi poreikių tenkinimą, visuomenės poţiūrį į mokymąsi, visuomenės 

lūkesčiai darţeliui, mokyklai, aukštajai mokyklai, savivaldybės paramą aprašantys duomenys ir 

rodikliai. Maţiausiai švietimo vadovai ir specialistai naudoja duomenis, atspindinčius korupciją ir 

antikorupcinę politiką, profesinių susivienijimų veiklą, visuomenės sveikatos būklę. Visiems 

vartotojams labiausia trūksta pedagogų statusą visuomenėje, jo darbo vertinimą, visuomenės 
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poţiūrį į švietimą ir į mokymąsi, demografinius pokyčius, pedagogų poreikio prognozę 

savivaldybės paramą atskleidţiančių duomenų ir rodiklių. Vis dėl to, negalima teigti, kad šių 

rodiklių grupių, o juo labiau kitų, trūkumas yra esminis. Juolab, kad daugiau kaip trečdalis, o kitur 

net ir daugiau kaip pusė visų respondentų šių duomenų ir rodiklių nepasigenda.   

Indėlio poţiūriu, pedagogų/dėstytojų/vadovų kvalifikacija, išsilavinimas, darbo staţas, mokyklų 

aprūpinimas mokymosi priemonėmis, pedagogų/dėstytojų/vadovų kvalifikacijos kėlimas, 

besimokančiųjų demografinės charakteristikos. – tai daţniausiai naudojami duomenys ir rodikliai, 

tuo tarpu maţiausiai naudojami viešojo ir privataus sektoriaus išlaidas švietimui, vaikų imigracijos 

– emigracijos, vaikų gyvenimo sąlygų duomenys ir rodikliai. Besimokančiųjų charakteristikos 

aktualiausios yra bendrojo lavinimo mokyklai, personalo charakteristika – profesinei mokyklai, 

finansiniai ištekliai- neformaliojo ugdymo mokyklai. Išryškėja tam tikri besimokančiųjų 

charakteristikų duomenų ir rodiklių būklės ir poreikio disproporcijos. Labiausiai pasigendama 

duomenų ir rodiklių apie vaikų imigraciją-emigraciją, socialines-ekonomines vaikų gyvenimo 

sąlygas, tuo tarpu didţiausias dėmesys yra nukreiptas į teritorinį mokyklos prieinamumą ir 

besimokančiųjų demografinę charakteristiką. Tokie rodikliai, kaip išlaidos vienam 

besimokančiajam, švietimo sistemos darbuotojų atlyginimai, valstybės parama besimokančiojo 

šeimai yra labai aktualūs, tačiau šių duomenų ir rodiklių poreikis yra tenkinamas.  

Proceso poţiūriu, daţniausiai naudojami motyvaciją ir motyvavimą, efektyvų laiko panaudojimą, 

drausmę ir saugumą, lankomumą, mokymosi pasiekimų ir rezultatų paţangos vertinimą, mokymo ir 

mokymosi metodus ir strategijas atspindintys rodikliai ir duomenys. Švietimo įstaigų autonomijos, 

mokymosi programų ypatumų rodikliai ir duomenys nėra laikomi reikšmingais. Bendrųjų procesų, 

vadybinių procesų, mokymo ir mokymosi duomenys reikšmingiausi yra vidurinio ugdymo bei 

profesinei  mokyklai, maţiausiai reikšmingi – aukštąja mokyklai. Paţymėtina, kad bendrųjų procesų 

duomenys yra pakankamai stebimi ir dar didesnio poreikio stebėjimui respondentai nemato. 

Duomenis apie bendruomenės aktyvumą, tėvų įtraukimą į mokyklos veiklą daugiau naudoja 

ikimokyklinės įstaigos, bendrojo ugdymo, profesinės mokyklos, kokybės prieţiūros duomenis – 

aukštoji ir profesinė mokykla, drausmės, saugumo, lankomumo statistiką – bendrojo ugdymo 

mokyklos. Vertinant duomenų trūkumą, labiausiai pasigendama mokinių pasiekimų ir rezultatų 

paţangą, mokymosi/studijų kokybės vertinimą besimokančiųjų, tėvų, socialinių partnerių poţiūriu 

atspindinčių rodiklių. Palyginus su naudojimu, labai pasigendama bendruomenės aktyvumo ir 

kokybės prieţiūros duomenų ir rodiklių. Mokinių pasiekimų ir rezultatų progreso kiekybinis 

vertinimas yra rodiklių ir duomenų grupė, kuri, ko gero, traktuotina kaip aktualiausia, kadangi jos 

vartojimo ir poreikio reitingai yra aukščiausi.  

Rezultatų poţiūriu, mokymosi rezultatų duomenys ir rodikliai naudojami santykinai daţnai. 

Daţniausiai naudojami duomenys apie mokymosi rezultatus, mokymosi terpiniai rezultatai, 

tarptautinių tyrimų duomenys, duomenys apie atestato/kvalifikacijos įgijimą. Maţiausiai naudojami 

duomenys apie suaugusiųjų raštingumo lygį, karjerą baigus mokslą ir studijas. Duomenis ir 

rodiklius, aprašančius mokymosi rezultatus daţniau naudoja vidurinės mokyklos, gimnazijos, 

aukštosios, profesinės mokyklos ir savivaldybės. Duomenis apie įsidarbinimą daugiau naudoja 

aukštoji mokykla ir profesinė mokykla, apie mokslo tęsimą – bendrojo ugdymo, profesinė ir 

aukštoji mokyklos, karjerą, suaugusių raštingumo lygį – profesinė ir aukštoji mokykla, socialinį 

dalyvavimą ir pilietinį aktyvumą - vidurinė ir profesinė mokykla. Labiausiai trūksta duomenų apie 

įsidarbinimą, karjerą baigus studijas, socialinį-pilietinį dalyvavimą.  

Išryškėja skirtingi švietimo proceso dalyvių poreikiai: ikimokyklinėms įstaigoms labiausiai 

trūksta duomenų apie savivaldybių švietimo finansavimą, vadybos procesus, pasiekimų ir rezultatų 

paţangos vertinimą, ugdytinių sveikatą ir specialiuosius poreikius, bendrojo ugdymo mokykloms – 

rodiklių ir duomenų apie pedagogo statusą visuomenėje, pedagogo darbo vertinimą, mokymosi 

pasiekimų paţangos vertinimą, savivaldybės finansinę, metodinę, organizacinę paramą, vaikų 
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emigraciją-imigraciją. Aukštoji mokykla labiausiai pasigenda duomenų apie pedagogo statusą 

visuomenėje, visuomenės poţiūrį į švietimą, švietimo prieinamumo ir kokybės vertinimą, 

absolvento karjerą ir įsidarbinimą. Profesinei mokyklai labiausia trūksta duomenų apie duomenų 

apie pedagogo statusą visuomenėje, įsidarbinimą ir mokymosi tęstinumą, bendradarbiavimą su 

privataus sektoriaus organizacijomis. Švietimo ir mokslo ministerijos specialistai labiausiai 

pasigenda duomenų apie mokymosi/studijų kokybės vertinimą besimokančiųjų, tėvų, socialinių 

partnerių poţiūriu, prieţiūrą ir švietimo įstaigų veiklos efektyvumo skatinimo politiką, pastatų ir 

patalpų charakteristikas, kokybės vertinimo sistemos įdiegimą, mokyklų steigėjų finansavimą, vaikų 

imigracija – emigracija, neformaliojo ugdymo mastus. Savivaldybės švietimo skyrius – apie 

įstaigų veiklos efektyvumo skatinimo politiką, vaikų emigraciją-imigraciją, ugdymo 

diferencijavimą ir individualizavimą, motyvaciją ir motyvavimą, mokymosi paţangos vertinimą, 

mokymosi gebėjimus, demografinius pokyčius ir socioekonomines gyvenimo sąlygas. 

Apibendrinant, mokymo ir mokymosi rodikliai ir duomenys yra labiausiai naudojami, ir jų 

pasigendama santykinai nemaţai. Personalo charakteristikos duomenų ir rodiklių naudojama daug ir 

jų maţai tepasigendama. Nevienareikšmiškai vertintinas tas faktas, kad rodiklių ir duomenų grupė 

„Moksleivių/studentų kelias, baigus mokymosi programą, įsitraukimas į visuomenės gyvenimą“ - 

nėra laikoma reikšminga ar labiau plėtotina. Stebima tam tikra tendencija, kad kuo rodiklių grupės 

rodikliai ir duomenys daţniau naudojami, tuo labiau yra išreikštas ir jų trūkumas. Hipotetiškai šios 

duomenų ir rodiklių grupės yra aktualiausios ir sudarytų rodiklių ir duomenų branduolį. Kita vertus, 

būtina stebėti, ar tokio numanomo duomenų ir rodiklių grupių branduolys nėra pernelyg 

homogeniškas, t.y. pernelyg orientuotas į panašius švietimo kintamuosius, tokiu būdu rodiklių 

branduoliui nereprezentuojant švietimo sistemos plačiau, t.y. heterogeniškai. Didţiausias stebėsenos 

dėmesys nukreiptas į švietimo procesus, maţiausiais – į švietimo rezultatus. Ši duomenų analizėje 

jau pasikartojanti tendencija liudija, kad, ko gero, ŠVIS vartotojai neįţvelgia, nevertina švietimo 

reiškinio jo efektyvumo ir veiksmingumo perspektyvoje. Švietimas daugiau vertinamas kaip 

procesas, esantis kontekste, tačiau iš esmės maţiau, kaip efektyvumo ir veiksmingumo matais 

vertinamas makro reiškinys. 

Kaip/kokiais būdais Švietimo valdymo informacinės sistemos ir registrų naudotojai ieško 

informacijos ir ją gauna? Kiek patogios ir priimtinos informacinės sistemos teikiamos galimybės 

naudotojui? Koks naujų ar esamų ŠVIS galimybių tobulinimo poreikis? 

Paveiksle pateikiami duomenys apie šaltinius, kuriuose naudotojai gauna daugiausia jiems 

reikalingos informacijos. Daugiausia informacijos vartotojai gauna nacionalinėse švietimo duomenų 

bazėse, maţiausiai – tarptautinėse. Kreipimosi į duomenų bazes ir informacijos iš jų gavimo daţnis 

(taip pat ir pagal naudotojų grupes) sutampa (koreliacijos koeficientas 0,98). 
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4 paveikslas.  Statistinių duomenų šaltiniai, kuriuose naudotojai gauna jiems reikalingą informaciją 

(N=201) 

Daugiau kaip pusė respondentų nurodo, kad ŠVIS naudojasi daţnai ar nuolat. Rečiausiai naudojasi 

neformaliojo ugdymo mokyklos. ŠMM specialistų, atsakingų uţ neformalųjį švietimą nuomone, 

ŠVIS beveik nėra neformalaus švietimo duomenų.  

Gerai respondentai vertina duomenų patikimumą, prieinamumą, patogumą. ŠVIS vartotojai 

pasigenda informacijos apie aukštojo mokslo sistemą, neformalųjį švietimą. 
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5 paveikslas.  Nacionalinės ŠVIS sistemos savybių vertinimas pagal atitikimą naudotojų poreikiams 

(N=201) 

Švietimo registrais naudojasi 81 procentas respondentų. Dauguma respondentų naudojasi mokinių ir 

pedagogų registrais, paminėti kiti registrai. 

 

6 paveikslas.  Pagrindinės valstybės švietimo informacinės sistemos tobulinimo kryptys (proc. N=201) 

Siekta suţinoti, kaip specialistų gebėjimai gali apspręsti informacijos rinkimo ir analizės kokybę, 

kokius gebėjimus būtina ugdyti, kad informacijos rinkimo ir analizės kokybė būtų pakankamai 

aukšta ir tokiu būdu uţtikrinama švietimo stebėsenos kokybė.   
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7 paveikslas.  Darbo su švietimo stebėsenos statistine informacija gebėjimų tobulinimo poreikis (N=201) 

Respondentai įvardijo sunkumus, kuriuos jie patiria rinkdami/naudodami/skaičiuodami reikalingus 

duomenis ar skaičiuojant rodiklius. 

 

8 paveikslas.  Patiriami sunkumai renkant/naudojant/skaičiuojant reikalingus duomenis ar skaičiuojant 

rodiklius ataskaitoms? (proc. N= 201) 
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Šiuo metu stebima koordinavimo tarp įvairių duomenų sistemų stoka. Nėra bendros duomenų 

talpyklos analizei. Aktualu duomenis analizuoti, siejant juos su sveikatos apsauga, tėvų pajamomis, 

sąlygomis vaikų namuose, nusikalstamumu, fiksuoti individo karjerą ir kt. Būtų siekiamybė vykdyti 

individo kelio švietimo sistemoje stebėseną. Svarbu integruoti duomenis individualiame lygmenyje, 

tačiau tuo pat būdu uţtikrinat šių duomenų saugumą. Svarbus duomenų pririšimas prie konkretaus 

individo. Svarbus ir duomenų integralumas švietimo sistemos viduje. Duomenis sudėtinga 

integruoti tiek pačios švietimo sistemos viduje tiek uţ jos ribos. Dar svarbesnis tikslas - duomenų 

integralumas tarp kitų ministerijų ir institucijų. Praktiškai nėra tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

sąsajos. Taip pat sudėtinga keistis duomenimis su kitomis valstybėmis ar tarptautinėmis 

organizacijomis. 

Ar/kiek Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojai remiasi Valstybės 

švietimo stebėsenos tvarkos aprašu? Kiek respondentui priimtinos (naudingos, patogios, 

nevaržančios) tvarkos aprašo nuostatos? Su kokiomis problemomis susiduria Švietimo ir mokslo 

ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojai, kiti Švietimo valdymo informacinės sistemos 

ir švietimo registrų naudotojai, vykdydami Valstybės švietimo stebėsenos tvarkos aprašo 

nuostatas? Kokiais būdais respondentai siūlo pagerinti Švietimo valdymo informacinės sistemos 

suderinamumą su švietimo stebėsenos tvarkos aprašo nuostatomis? 

66 procentai respondentų nurodė, kad savo veikoje remiasi Valstybės švietimo stebėsenos tvarkos 

aprašu, tačiau atsakymai rodo, kad dalies respondentų atsakymai numano ne tiek patį aprašą, kiek 

Valstybės švietimo stebėsenos rodiklius.  

Paveiksle pateikiami respondentų atsakymai į struktūruotą klausimą, kiek priimtinos Valstybės 

švietimo stebėsenos tvarkos aprašo nuostatos, kaip jas jie siūlo gerinti: 

 

9 paveikslas.  Valstybės švietimo stebėsenos tvarkos aprašo nuostatų priimtinumas (proc. N=201)  

Pastaba. Respondentams buvo pateikti du skirtingi klausimai. Dalis respondentų mano, kad nuostatos yra priimtinos, jas reikia gerinti, todėl procentų 

suma yra didesnė uţ 100. 
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4 lentelė. Tematiškai sugrupuoti respondentų siūlymai gerinti Valstybės švietimo stebėsenos 

tvarkos aprašą 

Temos Respondentų siūlymai 

Stebėsenos paskirtis 

Sudaryti sąlygas visiems švietimo valdymo subjektams periodiškai 

(pavyzdţiui kas 3 mėn.) gauti susistemintą informaciją; turėtų būti 

aiškesnis švietimo stebėsenos ir švietimo kokybės uţtikrinimo sąryšis  

Stebėsenos tikslai 

Prognozuoti jos pokyčius, įvertinti šių prognozių pagrįstumą ir jų 

validumą; maţiau skambių ţodţių; apraše tikslas suformuluotas kaip 

funkcija, o turėtų būti formuluojamas siekinys 

Stebėsenos principai 

Suderinamumas - švietimo stebėsenos principai turi derėti su kitų 

sistemų (sveikatos apsaugos, socialinio būvio, finansinių išteklių ir 

t.t.) stebėsenos principais; atnaujinti stebėsenos principų jų iš viso 

nereikia 

Stebėsenos objektas 

Turėtų atliepti Švietimo kontekstą ir valstybės vystymosi strategines 

nuostatas. Reikėtų tikslinti objekto apibūdinimą. 

Stebėsenos 

finansavimas 

15.4. reiktų papildyti, kaip stebėsenos vykdymą finansuoja privačios 

struktūros; Tam turėtų būti skirti papildomas finansavimas 

stebėsenos subjektai Konkretinti 

stebėsenos struktūra Reikia koreguoti ir sisteminti, pagal naują švietimo įstatymą. 

Stebėsenos duomenų 

šaltiniai 

Pagrindinius duomenų šaltinius reikėtų išvardinti, taip pat reikia 

koreguoti, pagal naują švietimo įstatymą; Valstybės švietimo 

stebėsenos rodikliu aprašuose pateikiami šaltiniai nėra aiškūs. 

Reikalingi patikslinti rodiklių duomenų šaltiniai?  

Stebėsenos pasekmės 
Daugiau pateikti informacijos apie pasekmes; kas iš to kiekvienam 

subjektui, Reikia koreguoti, pagal naują švietimo įstatymą 

Stebėsenos 

informacijos 

panaudojimas 

Reikėtų rasti duomenų panaudojimo kokybei uţtikrinti (ar gerinti) 

būdą 

Stebėsenos 

informacijos viešumas, 

konfidencialumas 

Siūlymų nepateikta 

ŠVIS paskirties ir 

funkcionavimo 

principų aprašymas 

Aiškiai ir detaliau aprašyti ŠVIS paskirtį ir funkcionavimą. Galima 

tai daryti ir atskiru aktu.  

* lentelėje pateikti originalūs respondentų pasisakymai 

Interviu metu išsiaiškinta, kad didţioji dalis Švietimo mokslo ministerijos skyrių ir jai pavaldţių 

institucijų darbuotojų ţino, kad toks Valstybės švietimo stebėsenos aprašas yra, ţino aprašo turinį, 

tačiau realioje švietimo ir švietimo politikos įgyvendinimo veikloje aprašas jiems nėra aktualus ir 

yra maţai naudojamas. 

Taigi, didţioji dalis Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldţių institucijų darbuotų nurodo, kad 

ţino ir remiasi Valstybės švietimo stebėsenos tvarkos aprašu, tačiau siūlo šį dokumentą tobulinti. 
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Vertinant tai, kiek respondentams priimtinos (naudingos, patogios, nevarţančios) tvarkos aprašo 

nuostatos, galime teigti, kad, respondentų nuomone, tokio pobūdţio dokumentas yra reikalingas, 

tačiau jo turinys turėtų būti kitas. Tokio turinio koks yra dabar - dokumentas nėra nei naudingas, nei 

patogus. Dokumentas buvo kuriamas pagal tam tikro laikotarpio švietimo stebėsenos poreikius, 

kurie yra kintantys. Dalis respondentų siūlo apraše pateikti bendruosius stebėsenos principus, o 

atskirų rodiklių nedetalizuoti, kiti teigia, kad rodiklių galėtų būti nedaug, o svarbiausia - turėtų būti 

prieinami nuasmeninti, pirminiai duomenys, kuriuos galima būtų analizuoti įvairiais pjūviais ir 

gauti norimus atsakymus.  

 

Kiek suprantama, patogi, priimtina Valstybės švietimo stebėsenos rodiklių sistema? Ką ir kaip 

respondentai siūlytų keisti jos struktūroje? 

Respondentų atsakymai į klausimą, kiek Valstybės švietimo stebėsenos rodiklių sistema (92 

rodikliai) yra suprantama, pateikiami paveiksle: 

 

10 paveikslas.  Valstybės švietimo stebėsenos rodiklių sistemos (92 rodikliai) suprantamumas (proc. 

N=201) 

Švietimo stebėsenos rodiklių struktūra, informacijos apimtis yra labiausiai aiški respondentams. 

Rodiklių struktūra aiškiausia bendrojo ugdymo ir profesinėms mokykloms, kritiškai vertina 

savivaldybės ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos specialistai. ŠMM specialistų ir aukštosios 

mokyklos vadovų tarpe daugiau, nei kitose organizacijose, yra manančių, kad rodiklių sistema 

neapima visos švietimo būklės analizei reikalingos informacijos, kad rodikliai neinformatyvūs. 

Respondentai vertino ir sistemos patogumą naudotis stebėsenos rodiklių sistema (12 paveikslas.): 
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11 paveikslas.  Valstybės švietimo stebėsenos rodiklių sistemos (92 rodikliai) naudojimo patogumas (proc., 

N= 201) 

Buvo atlikta analizė siekiant išsiaiškinti, ar yra, ir, jei taip, kokie yra sąryšiai tarp rodiklių ir 

duomenų grupių pagal jų naudojimą. Ši analizė atskleidţia rodiklių struktūros implicitinę (pajaustą) 

ir eksplicitinę (išreikštą) sampratą. 13 paveiksle pateikiami šios analizės rezultatai. Linijos, 

paveiksle jungia rodiklių, kurių naudojimas yra tarpusavyje susijęs, grupes: kuo „greičiau“ grupės 

sujungiamos, tuo ryšys glaudesnis. Diagramoje aiškiai išsiakiria procesų, konteksto ir indėlio, bei 

rezultatų „medţiai“. Šis rezultatas akivaizdţiai reprezentuoja stebėsenos rodiklių struktūros pagal 

„indėlio-konteksto-proceso-rezultatų“ modelį logiką ir svarbą. 

.  

12 paveikslas.  Sąryšiai tarp rodiklių ir duomenų grupių pagal jų naudojimą (hierarchinės klasterinės 

analizės rezultatai) (N=201) 

Daugiamačių skalių metodas patvirtina „indėlio-konteksto-proceso-rezultatų“ modelį logiką ir 

svarbą diferencijuodamas „išorės-vidaus“ rodiklių dimensiją bei „įvesties-proceso-rezultatų“ 

dimensiją. 
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13 paveikslas.   Sąryšiai tarp rodiklių ir duomenų grupių pagal jų naudojimą (MDS modelio analizės 

rezultatai) (N=201) 

14 paveikle vaizduojami daugiamačių skalių metodo taikymo rezultatai. Metodas įgalina kintamųjų 

ryšius atvaizduoti dvimatėje erdvėje. Abscisių ašyje stebimas rodiklių grupių (kiekvieną grupę 

ataitinka taškas plokštumoje) projekcijų išsidėstymas nuo išteklių (dešinėje), procesų (centre) iki 

rezultatų (kairėje). Diagramos viršutinėje dalyje yra išsidėstę rodiklių grupės, apimančios vidinę 

švietimo įstaigos charakteristiką, apatinėje dalyje – švietimo išorės parametrus. Rodiklių ir 

duomenų grupės pagal naudojimą susigrupuoja labai logiškai ir sustiprina „indėlio-konteksto-

proceso-rezultatų“ modelio reikšmę Lietuvos švietimo stebėsenos sistemos struklūrai pagrįsti. 

Koks yra Valstybės švietimo stebėsenos rodiklių, patvirtintų švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2692, aktualumas, naudingumas, panaudojamumas?  

Respondentų buvo klausiama, ar ir kiek (maţdaug procentų) rodiklių iš esamų 92, jie naudoja. 

Atsakymai apie tai, kiek rodikliai yra aktualūs respondentų atsakomybėms ir darbui, pateikiami 

paveiksle: 
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14 paveikslas.  Rodiklių aktualumas respondentų atsakomybėms ir darbui? (proc., N= 201) 

Rodikliais rengiant švietimo strategijų įgyvendinimą reglamentuojančius dokumentus, Valstybės 

švietimo stebėsenos rodikliai daugiausia yra aktualūs bendrojo ugdymo mokykloms, profesinėms 

mokykloms, ikimokyklinėms įstaigoms, maţiau aktualūs – aukštosioms mokykloms, LR Švietimo 

ir mokslo ministerijai ir savivaldybėms. Lentelėje pateikiami respondentų atsakymai, kiek kokiose 

srityse maţdaug procentų rodiklių iš esamų 92 jie naudoja. 

5 lentelė.  92 rodiklių sąlyginis procentinis panaudojimas* (proc. N= 201) 

Rodiklių panaudojimo sritys Vidurkis 
Standartinis 

nuokrypis 

Didinant švietimo dalyvių ir visuomenės suvokimą apie švietimą 

Lietuvoje, savivaldybėje, įstaigose 
4,3 2,8 

Prognozuojant švietimo procesus 4,2 2,8 

Rengiant švietimo būklės apţvalgas 4,2 2,6 

Formuojant, įgyvendinat 2003-2012 metų Valstybinę Švietimo 

strategiją savo veiklos lygmenyje (nacionaliniame, savivaldybės ar 

įstaigos) 

4,2 2,6 

Rengiant būklės apţvalgas, analizes, ataskaitas 4,5 2,8 

Priimant sprendimus dėl švietimo procesų, dalyvių ir pan. 4,2 2,7 

Rengiant švietimo strategijų įgyvendinimo reglamentuojančius 

dokumentus 
4,5 2,8 

Rengiant švietimo metinės veiklos ataskaitas 4,7 2,9 

*Didţiausia reikšmė yra 10 proc.  

 

Respondentai vertina, kiek Lietuvos švietimo stebėsenos sistema yra tinkama ir turėtų būti tinkama 

naujojo viešojo valdymo šešių esminių principų įgyvendinimui. 

 

15 paveikslas.  Lietuvos švietimo stebėsenos sistema tinkamumas naujojo viešojo valdymo šešių esminių 

principų įgyvendinimui 

Pasiremiant tyrimo duomenimis, buvo atliktas pirminis bandymas redukuoti ir diferencijuoti 92 

valstybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašą. Buvo siekiama atrinkti tuos rodiklius, kurie yra 

prasmingi ir reikšmingi, atmesti rodiklius, kuriems duomenys nėra renkami, kurie nėra panaudojami 

vienaip ar kitaip vertinant Lietuvos švietimą. Be to, buvo bandyta diferencijuoti rodiklius pagal tai: 
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• ar rodikliai reprezentuoja nacionalinės švietimo raidos tendencijas, dera su tarptautiniais 

stebėsenos rodikliais; tokie rodikliai klasifikuoti ir įvardinti kaip branduolio (nekintamais) 

rodikliais; 

•  ar rodikliai reprezentuoja tam tikras švietimo aktualijas, reprezentuoja labiau vieną ar kitą 

švietimo sritį, bet ne visą sistemą, tokie rodikliai klasifikuoti ir įvardinti kaip aktualijų 

(kintamais) rodikliais. 

Papildomai buvo įvertinta, kaip valstybės švietimo stebėsenos sąrašo rodikliai dera su „indėlio-

proceso-konteksto-rezultatų“ modeliu. Remiantis šiais duomenimis, daromi šie pastebėjimai: 

• respondentų poţiūriu labai aktualūs (ir naudojami, ir dar pasigendami) rodikliai neatsispindi 

valstybės stebėsenos rodiklių sąraše (visuomenės poţiūris į švietimą, savivaldybių parama, 

pedagogo statuso ir poreikių prognozės, socialinės-ekonominės besimokančiojo sąlygos,  

įvairių poreikių tenkinimas, apskritai, vadybiniai ir mokymosi procesai); 

• daug rodiklių skirta maţiau respondentų poţiūriu aktualiems rodikliams, tačiau tai nereiškia, 

kad tie rodikliai yra maţiau aktualūs teoriniu ir/ar politiniu poţiūriu (socialinis 

paţeidţiamumas, viešojo ir privataus finansinio indėlio santykis, raštingumas, iškritimas, 

įsidarbinimas). Todėl čia būtina arba apjungti kai kuriuos besidubliuojančius rodiklius arba 

papildyti kitais rodikliais, kurie gali būti politiškai aktualūs, arba atsisakyti tokių rodiklių, 

kuriems duomenys nėra renkami ir kurie neatspindi realaus intereso; 

• dalis rodiklių yra renkama ir jų maţai pasigendama (besimokančiųjų demografinės 

charakteristikos, pedagogų charakteristikos, darbo sąlygos, švietimo sistemos parametrai ir 

kt.), tai rodikliai, kurie yra reikalingi, nes atspindi švietimo sistemos dalis (pagal indėlio-

konteksto-proceso-rezultatų modelį). Tačiau reikia apsispręsti dėl rodiklių atsisakymo, 

sujungimo arba papildymo ten, kur jų būtinai reikia norint turėsi išsamų nacionalinio 

švietimo vaizdą. 
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Valstybės švietimo stebėsenos rodiklių sąlyginė klasifikacija 

Pastaba. Duomenų ir rodiklių grupės paţymėtos spalva pagal respondentų priskirtą rodiklių grupės vertinimą: 

K1. Duomenys ir rodikliai, kurie naudojami sąlyginai retai ir jų trūkumas nedidelis K1. 

K2. Duomenys ir rodikliai, kurie daţnai naudojami, jų trūkumas yra didelis K2. 

K3. Duomenys ir rodikliai, kurie daţnai naudojami, jų trūkumas nedidelis K3. 

K4. Duomenys ir rodikliai, kurie sąlyginai retai naudojami ir jų trūkumas yra vidutinis K4. 

ŠVIETIMO 

KONTEKSTAS 

(rodiklių 

skaičius)  

Duomenų ir rodiklių grupės 

VŠS rodiklio Nr. 

Vertinimas 
Branduolio Aktualijų 

Rodiklio reikšmingumas 

Didelis Maţas Didelis Maţas 

Švietimą 

veikiančios 

visuomenės 

sąlygos (8) 

Demografiniai pokyčiai 

Gimstamumas, emigracija, grįţimas iš uţsienio, imigracija ir pan. 
3.1    K2. 

Darbo rinka 

Darbo pasiūla, paklausa, prognozės 
    K4. 

Visuomenės sveikatos būklė 

Ligos, jų prevencija ir gydymas 
    K1. 

Socialinis paţeidţiamumas 

Skurdo lygis, nedarbas, nusikalstamumas ir kt. 
4.11    K4. 

Kultūrinės vertybės ir įsitikinimai 

Tolerancija, demokratiškumas, tautinis tapatumas ir pan. 
   3.6 K3. 

Ekonominė šalies būklė 

BVP, vidutinis mėnesio atlyginimas ir pan. 
    K1. 

Visuomenės poţiūris į švietimą 

Išsilavinimo siekiai, išsilavinimo prestiţas, mokymosi 

poreikių tenkinimas, švietimo prieinamumo ir kokybės 

vertinimai, tęstinio ir savaiminio mokymosi lygis. 

[7.6. 

7.8.] 

7.9. 

  

3.5 

7.7. 

 

K2. 

Artimiausioji 

švietimo 

sistemos 

aplinka (0) 

Visuomenės poţiūris į mokymąsi 

Visuomenės lūkesčiai darţeliui, mokyklai, aukštajai mokyklai ir 
pan. 

    K2. 

Savivaldybės parama 

Finansinė, organizacinė, metodinė- informacinė ir pan. 
    K2. 

Bendradarbiavimas su privataus sektoriaus 

organizacijomis 
    K4. 

Pedagogo statusas visuomenėje 

Pedagogo autoritetas, darbo vertinimas ir pan. 
    K2. 

Pedagogų poreikio prognozė  

Pedagogų pasiūla ir paklausa, ir pan. 
    K2. 

Pedagogų profesinių susivienijimų veikla     K1. 

Korupcijos suvokimo indeksas ir antikorupcinė politika švietimo 
srityje 

    K1. 
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INDĖLIS Į 

ŠVIETIMĄ 

(rodiklių 

skaičius) 

Duomenų ir rodiklių grupės 

VŠS rodiklio Nr. 

Vertinimas 
Branduolio Aktualijų 

Rodiklio reikšmingumas 

Didelis Maţas Didelis Maţas 

Besimokančiųjų 

charakteristika 

(14) 

Besimokančiųjų demografinės charakteristikos 

Amţius, lytis, gimtoji kalba, gyvenamosios vietovės tipas ir 

dydis tautybė pan. 

3.4. [6.2 
6.3]; 

7.1. 

[7.4., 
7.5.], 

7.11. 

[8.1., 
8.2.] 

  7.2. 

K3. 

Socialinės-ekonominės gyvenimo sąlygos  

Tėvų išsilavinimas, šeimos ekonominė padėtis, suaugusio 

besimokančiojo darbinės veiklos charakteristikos ir pan. 

    

K2. 

Teritorinis mokyklos prieinamumas  

Veţiojimas į mokyklą, mokyklos atstumas iki namų ir pan.  
   4.29 

K3. 

Sąlygos savarankiškai mokytis  

Namuose, bendrabutyje ir pan. 
    

K1. 

Sveika gyvensena 

Mityba, fizinis aktyvumas ir pan.  
    

K3. 

Sveikata specialieji poreikiai 

Negalia, specialieji poreikiai, ypatingi gabumai ir pan. 

[4.33, 

6.1] 
7.10.   

K2. 

Vaikų imigracija- emigracija 

Išvykę į uţsienį ir grįţę iš uţsienio vaikai 
    

K2. 

Personalo 

charakteristika 

(11) 

Pedagogų/dėstytojų/ vadovų demografinės 

charakteristikos Amţius, lytis, tautybė ir pan. 
[5.6; 

5.7] 
   

K3. 

Pedagogų/dėstytojų/vadovų kvalifikacija 

Išsilavinimas, darbo staţas, patirtis, kvalifikacinė kategorija 

mokslo laipsnis, pareigos ir pan.  

 
[5.1; 
5.3] 

  

K3. 

Pedagogų/dėstytojų/vadovų kompetencijos 

Profesinės ţinios, įgūdţiai, kalbų ţinojimas, 

nuostatos/vertybės 

    

K3. 

Pedagogų darbo sąlygos  

Darbo laikas, mokinių/studentų skaičius vienam 

pedagogui/dėstytojui ir pan. 

4.23    

K3. 

Pedagogų/dėstytojų/vadovų darbo uţmokestis  

Atlyginimas, materialinis skatinimas, kitos skatinimo 

formos 

4.14    

K3. 

Pedagogų/dėstytojų/vadovų kvalifikacijos kėlimas  

Staţuotės, mokymosi kursai ir pan. 
4.28 

5.2.* 
5.4.* 

5.5.* 

  
K3. 

Pedagogų/dėstytojų/vadovų rengimas 

Rengimo organizavimas, programos, tikslai ir pan. 
   4,21 

K3. 
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INDĖLIS Į 

ŠVIETIMĄ 

(rodiklių 

skaičius) 

Duomenų ir rodiklių grupės 

VŠS rodiklio Nr. 

Vertinimas 
Branduolio Aktualijų 

Rodiklio reikšmingumas 

Didelis Maţas Didelis Maţas 

Finansiniai 

ištekliai (12) 

Valstybės išlaidos vienam besimokančiajam 
4.1. [4.5; 

4,7; 4.8; 
4.9] 

   K3. 

Viešojo ir privataus finansinio indėlio į švietimą santykis 
[4.3; 4.4;] 

4.24; 4.25 
  3.7 K4. 

Valstybės socialinė parama besimokantiesiems (piniginė 

išraiška) 
    K4. 

Švietimo sistemos darbuotojų atlyginimai 

 
    K3. 

Išlaidos švietimo tyrimams ir projektams     K4. 

Paslaugų kaštai specialiesiems poreikiams  4.10*   K4. 

Šeimos (namų ūkio) indėlis į besimokančiojo švietimą 

Mokymo priemonių pirkimas ir pan. 
    K4. 

Valstybės parama besimokančiojo šeimai 

Pavėţėjimas, mokymo priemonių pirkimas nemokamas 

maitinimas ir pan. 

    K3. 

Savivaldybių švietimo finansavimo politika  

Švietimo veiklų visuose švietimo lygmenyse rėmimas 
  4.6  K4. 

Materialiniai 

ištekliai, 

mokymosi 

sąlygos (2) 

Mokyklų aprūpinimas mokymosi priemonėmis 

Kompiuteriai, laboratorijos, e-įranga, knygos bei kitos mokymo 

priemonės 

 4.16*   K2. 

Pastatų ir patalpų charakteristika ir tinkamumas 

Eksploatacijos ir remonto išlaidos, baldai, atitikimas higienos 
normoms ir pan. 

4.15 

(keisti 

laikotarpį) 

   K2. 

Įvairių poreikių tenkinimas ir pan. 

Erdvės psichologui, socialiniam darbuotojui, specialiajam 

pedagogui, prieinamumo įranga neįgaliesiems ir pan. 

    K2. 
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ŠVIETIMO 

REZULTA

TAI 

(rodiklių 

skaičius) 

Duomenų ir rodiklių grupės 

VŠS rodiklio Nr. 

Vertinimas 
Branduolio Aktualijų 

Rodiklio reikšmingumas 

Didelis Maţas Didelis Maţas 

Mokinių/stu

dentų 

mokymosi 

rezultatai 

(11) 

Mokymosi/studijų baigiamieji rezultatai 

Brandos egzaminai, kvalifikaciniai egzaminai profesinėje, 

aukštojoje mokykloje, baigiamieji darbai ir pan. 

10.1; 

10.2; 
10.3 

   K3. 

Mokymosi tarpiniai rezultatai 

Atskirų mokymosi/studijų dalykų galutiniai vertinimai, nacionaliniai ir 

tarptautiniai, pavyzdţiui, TIMSS, pasiekimų tyrimų rezultatai ir pan. 

  

[9.8; 

9.9, 

9.10; 
9.11] 

 K3. 

Raštingumo rezultatai 

Bendrojo raštingumo testai ( PISA ir pan.),  kompiuterinio raštingumo 

[9.4; 

9.5; 9.6; 

9.7.] 

   K1. 

Mokinių 

/studentų 

mokymosi 

pasiekimai 

(6) 

Kvalifikacijos įgijimas 

Atestato/diplomo įgijimas (laiku/ne laiku) ir pan. 
9.13  9.14 9.15 K1. 

Iškritimas, nesėkmė 

Klasės/kurso kartojimas ir pan. 

[3.2; 

3.3; 9.3] 
   K1. 

Moksleivių/

studentų 

kelias 

baigus 

mokymosi 

programą, 

įsitraukima

s į 

visuomenės 

gyvenimą 

(8) 

Įsidarbinimas 

Darbovietė, sąlygos, ar pagal specialybę, neįsidarbinimas ir pan. 

10.7; 

[10.8; 

10.9] 

   K4. 

Mokymosi tęsimas 

Profesinėje mokykloje, bakalauro studijose, magistrantūroje, 

doktorantūroje, kitur 

7.8; 9.1    K4. 

Suaugusiųjų raštingumo lygis, įgūdţiai 10.4;  10.5   K1. 

Karjera 

Atlyginimas sąsajoje su mokymosi pasiekimais ir pan. 
    K4. 

Socialinis ir pilietinis dalyvavimas 

Narystė organizacijose, savanoriška veikla, politinis aktyvumas ir pan. 
10.6    K4. 

Subjektyvi gyvenimo kokybė sąsajoje su mokymosi pasiekimais     K4. 
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ŠVIETIMO 

PROCESAI 

(rodiklių 

skaičius) 

Duomenų ir rodiklių grupės 

VŠS rodiklio Nr. 

Vertinimas 
Branduolio Aktualijų 

Rodiklio reikšmingumas 

Didelis Maţas Didelis Maţas 

Bendrieji 

procesai  

 

(sistemos 

lygmens 

duomenys) 

(19) 

Švietimo sistemos laiko parametrai 

Mokymosi laikas atskiriems dalykams, mokymosi dienų 

skaičius, aukštojo mokslo kreditų sistema ir pan. 

 3.8   K3. 

Mokymosi programų ypatumai 

Laikas, vertinimas, skatinimas, laisvė priimti sprendimus ir 

pan. 

[4.26.4.27., 

7.16., 7.17] 
   K3. 

Švietimo sistemos turinio parametrai 

ko ir kada mokoma įvairiuose lygmenyse, bendrojo ugdymo/studijų 
turinys, tikslai, standartai, programų pritaikymas ir pasiūla 

profesiniame mokyme bei aukštajame moksle ir pan. 

[7.12; 
7.13] 

7.15 
[8.1; 
8.2] 

 K3. 

Švietimo sistemos valdymas 

Švietimo įstaigų autonomija, sprendimų demokratiškumas, ir pan. 
   

4.17; 
4.19 

K1. 

Švietimo sistemos kokybės valdymas 

Kokybės vertinimo sistemos įdiegimas, įvairių vertinimo 

formų taikymo daţnumas, tikslai  

   
4.18; 

4,20 
K2. 

Švietimo pagalba.   

Pagalba sudarant ugdymo turinį, IT paslaugos, mokyklų 

konsultavimas  

[4.30; 

4.31] 
  4.32* K2. 

Mokyklų steigėjai ir finansavimo sistema 

Mokyklos finansavimo šaltiniai (valstybė, savivaldybė, 

privačios lėšos), jų santykis  

4.24; 4,25    K2. 

Patekimas į švietimo įstaigą, klasę 

Atranka, priėmimo taisyklės, srautai ir pasiskirstymai pagal 

įvairias besimokančiųjų charakteristikas ir pan. 

    K3. 

Prieţiūra ir švietimo įstaigų veiklos efektyvumo skatinimo 

politika 
    K2. 

Vadybiniai 

procesai  

 

(švietimo 

įstaigos 

lygmens 

duomenys) 

(1) 

Bendruomenės aktyvumas 

Tėvų, besimokančiųjų, socialinių partnerių įsitraukimas į 

įvairias mokyklos veiklas 

    K2. 

Vadovavimo būdas 

Į aiškius tikslus orientuotas vadovavimas, darbinga aplinka, 

mokytojų įtraukimas į sprendimo procesus, strateginis 

valdymas savivalda ir pan. 

 
[4.12; 

4.13] 
  K2. 

Kokybės prieţiūra 

Mokymosi/studijų kokybės vertinimas besimokančiųjų, tėvų, 

socialinių partnerių poţiūriu, grįţtamasis ryšys 

    K2. 

Drausmė ir saugumas 

lankomumas, įstaigos taisyklės ir jų laikymasis  teritorijos 

apsauga ir pan. 

    K2. 

Efektyvus laiko panaudojimas 

Tvarkaraščiai, uţsiėmimų suderinamumas, uţsiėmimo laiko 

organizavimas ir pan. 

    K2. 
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ŠVIETIMO 

PROCESAI 

(rodiklių 

skaičius) 

Duomenų ir rodiklių grupės 

VŠS rodiklio Nr. 

Vertinimas 
Branduolio Aktualijų 

Rodiklio reikšmingumas 

Didelis Maţas Didelis Maţas 

Mokymas ir 

mokymasis  

(klasės/grup

ės lygmens 

duomenys) 

(0) 

Motyvacija ir motyvavimas 

 
    K2. 

Mokymosi pasirinkimų galimybės  

Ugdymo/studijų diferencijavimas, individualizavimas 
    K2. 

Mokymo ir mokymosi metodai ir strategijos 

Frontalus, grupinis, bendradarbiavimo, dalyvaujantis, 

problemų sprendimo, inovatyvūs metodai ir pan. 

 

    K2. 

Mokymosi pasiekimų ir rezultatų progreso vertinimas 

 
    K2. 

Mokymosi gebėjimai 

Laiko planavimas, mokymosi išteklių panaudojimas, 

metakognityvinės ţinios, savireguliacija, mokymosi stilius ir pan. 

    K2. 

Lūkesčiai 

Pedagogų, dėstytojų, mokinių/studentų tėvų  lūkesčiai 
besimokančiųjų atţvilgiu, formalūs ir neformalūs ugdymo tikslai ir 

pan. 

    K2. 

Klasės struktūra 

Pagal besimokančiųjų charakteristikas, gebėjimus, 

pasiekimus 

    K3. 

Stebėsena, grįţtamasis ryšys ir pastiprinimas 

klasėje/grupėje 
    K3. 

Pagalba mokiniui klasėje ir  po pamokų     K3. 

IKT panaudojimas mokyme ir mokymesi     K3. 

*- rodikliai neskaičiuojami, nenaudojami, siūloma jų atsisakyti 

Ar respondentui pakanka esamoje sistemoje pateikiamų rodiklių? Kokius papildomus rodiklius 

kuria/skaičiuoja? Kurių esamų rodiklių skaičiavimo algoritmas (formulė, pjūvis) ir duomenų 

šaltiniai respondentui atrodo keistini? Kokias rodikliais siūlytų papildyti Valstybės švietimo 

stebėsenos rodiklių sąrašą? 

Savo iniciatyva kūrė ir skaičiavo papildomus svarbius rodiklius 83 procentai respondentų, tačiau tik 

22 respondentai nurodė, kaip jie tai atliko. 10 priede pateikti rodiklių kūrimo patirties aprašymai, 

ţemiau – rodiklių kūrimo patirties apibendrinimas: 

• respondentų kuriami saviti, atspindintys kurį nors vieną gilų švietimo būklės aspektą, tačiau 

svarbūs ir reikalingi sprendimams švietimo srityje priimti. Daţniausiai tai detalesni jau 

egzistuojančių rodiklių skaidymai. Pavyzdţiui, antrą kartą besimokančių profesinėje 

mokykloje skaičius, 2 proc. paramos mokyklai lėšos, tenkančios vienam mokiniui,  

pedagogai, dirbantys keliose švietimo įstaigose, jų darbo krūviai, profesinio mokymo 

mokinių staţuočių uţsienyje skaičius. ŠVIS tokių duomenų neteikia. Galima daryti 
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prielaidą, kad būtina sukurti galimybę ŠVIS vartotojams gauti, esant reikalui, duomenis iš 

mokinių, studentų jungtinių duomenų bazių, pedagogų duomenų bazių; 

• respondentų kuriami ir savo turiniu, skaičiavimo metodika labai sudėtingi rodikliai, kuriems 

reikia specialių tyrimų, jų skaičiavimo metodika paprastai parengiama tyrimo metu 

(studentų aktyvumas popaskaitiniu laikotarpiu, lyderystės savybės, mokinių kūrybiškumo 

kaita, mokymosi krūviai atskiruose mokomuosiuose dalykuose). Tačiau paţymėtina, kad 

daţniausia tokių tyrimų  tikslas yra gauti informaciją apie reiškinį, o ne konstruoti, pagrįsti 

rodiklį, tirti jo savybes. Galima daryti prielaidą, kad reikalinga inicijuoti papildomus tyrimus 

apie konkrečių aktualių rodiklių konstravimą; 

• rodikliai, skaičiuojami remiantis ŠVIS dinaminėse lentelėse pateiktais duomenimis 

Pavyzdţiui, paveţamų N savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos mokinių dalis (proc.) 

pagal ugdymo programas, lyginant su bendru atitinkamos programos mokinių skaičiumi ir 

pan. Galima daryti prielaidą, kad būtina plėtoti ŠVIS technologines aplinkas, 

palengvinančias tokių rodiklių skaičiavimą; 

• švietimo programų ir projektų vertinimo rodikliai. Tai saviti rodikliai, skirti vertinti kiek yra 

įgyvendinti konkrečios programos ar projekto tikslai. Pavyzdţiui, mokyklų pagal atnaujintas 

bendrąsias pradinio ir pagrindinio ugdymo programas skaičius.  

Interviu metu respondentai minėjo, kad esamoje sistemoje pateiktų rodiklių nepakanka, tačiau naujų 

rodiklių respondentai kurti nesiūlo – jie siūlo maţinti rodiklių sąrašą. Respondentai nedaug tegalėjo 

pasakyti apie tai, kurių esamų rodiklių skaičiavimo algoritmas (formulė, pjūvis) ir duomenų šaltiniai 

atrodo keistini. Daţniausiai švietimo stebėsenos rodiklių aprašų beveik niekas nestudijuoja. Tik 

nedidelė dalis respondentų įvardino, kad norint gauti reikiamus atsakymus, reikalingi pirminiai 

individo duomenys. Jų teigimu, esamoje sistemoje praktiškai neįmanoma analizuoti duomenų apie 

neformalųjį mokinių švietimą, specialiuosius mokinių poreikius, švietimo pagalbos teikimą, 

pedagogų ir vaikų santykį pagrindinio ir vidurinio ugdymo grandyse ir kt. 

Tyrimo duomenų pagrindu gautos pastabos apie kiekvieno Valstybės  švietimo stebėsenos rodiklio 

skaičiavimo algoritmą ir duomenų šaltinius pateikiamos priede. 

Kokie rodikliai naudojami stebėsenai švietimo sistemą reglamentuojančiuose teisės aktuose bei 

strateginiuose dokumentuose? 

Pagrindiniai švietimą Lietuvoje reglamentuojantys įstatymai - Švietimo įstatymas, Mokslo ir studijų 

įstatymas, Profesinio mokymo įstatymas, Neformalaus suaugusiųjų švietimo įstatymas – tiesiogiai 

švietimo rodiklių neapibrėţia, tačiau nusako švietimo sistemos, atskirų švietimo sričių 

funkcionavimo principus, švietimo sistemos sandaros, švietimo veiklos, švietimo santykių 

pagrindus, kurie yra esminiai, konstruojant valstybės švietimo rodiklių sistemą. Minėti įstatymai:  

• teikia teisinį švietimo stebėsenos ir švietimo stebėsenos rodiklių pagrindą;  

• apibrėţia švietimo stebėsenos rodiklių panaudojimo kryptingumą;  

• įteisina švietimo sąvokų apibrėţtis, naudojamas rodiklių formuluotėse; 

• apibrėţia švietimo struktūras ir jų sąveikas, kurias atspindi rodiklių tarpusavio sąsajos; 

• netiesiogiai apsprendţia didţiosios dalies rodiklių turinį.  

Švietimo įstatyme švietimo stebėsena apibrėţiama kaip valdymo funkcija, tiesiogiai siejant ją su 

informacija grįstų sprendimų priėmimu bei su švietimo kokybės valdymu (Lietuvos respublikos 
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Švietimo įstatymas 53 straipsnis).  Tai leidţia teigti, kad švietimo kokybės dimensija valstybės 

švietimo rodiklių sąrangoje įstatymu įtvirtinta kaip esminė, tačiau, tenka paţymėti, kad kokybės 

diskursas tuo metu, kai buvo rengiama valstybinės švietimo stebėsenos rodiklių sistema tik pradėjo 

plėtotis. Nors atskiri rodikliai ir gali būti suvokiami kaip kokybės indikatoriai, tačiau jų visuma 

neatskleidţia švietimo kokybės sistemos. (Kaip galimas alternatyvias/papildomas kryptis būtų 

galima paminėti darnaus vystymosi, lygių galimybių, strateginio valdymo ir kt. dimensijas).    

Antroji problema, ryškėjanti nagrinėjant švietimą reglamentuojančių įstatymų ir švietimo rodiklių 

sąsają, yra susijusi su švietimo tikslų matavimu. Švietimo įstatyme į pirmą vietą iškeliamos asmens 

vertybinės orientacijos (3 straipsnis), tokios kaip dora, ţinių siekis, atsakingumas, savarankiškumas, 

patriotiškumas, brandi tautinė savimonė ir pan. bei bendrieji gebėjimai - komunikaciniai gebėjimai, 

šiuolaikinė socialinė kompetencija, sveika gyvensena ir pan.  Tiesiogiai matuoti ar netiesiogiai 

vertinti šių tikslų įgyvendinimą valstybės lygmeniu  yra pakankamai sudėtinga, dabartinėje 

Valstybės švietimo rodiklių sistemoje šių tikslų siekis iš esmės neatsispindi. Paţymėtina, kad 

rodiklių sistemoje daug dėmesio skiriama švietimo pasekmėms, išreiškiančioms įsitvirtinimą ir 

konkurenciją šalies darbo rinkoje.    

Švietimo įstatyme atspindėtos ir naujos realijos, į kurias, tobulinant rodiklių sistemą, tenka 

atsiţvelgti: migracijos mąstai aktualizuoja uţsienio lietuvių lituanistinį įšvietimą, tarptautinis darbo 

mobilumas iškelia konkurencingumo tarptautinėje darbo rinkoje, kaip vienos svarbiausių švietimo 

pasekmių, klausimą.   

Lietuvos švietimo politikos prioritetai, ilgalaikiai švietimo tikslai, švietimo turinio kaitos kryptys, 

finansavimo prioritetai nustatomi Valstybinėje švietimo strategijoje, kuri išreikšta švietimo gairių 

projektu bei  2003-2012 m Valstybinės švietimo strategijos nuostatomis.  

• rodikliai, „strategijos nuostatose“ nėra tiesiogiai formuluojami, tačiau nurodoma 13 siekinių 

iš kurių 10 turi numanomą matuojamą rodiklio apibrėţtį. Visi jie, išskyrus uţsienio kalbos 

mokėjimo lygmenį nusakantį rodiklį, yra įtraukti į valstybės švietimo stebėsenos rodiklių 

sąrašą. Valstybės švietimo strategijos 2003-2012 m. nuostatų įgyvendinimo programoje 

pateikti konkretūs programos įgyvendinimo stebėsenos rodikliai (42), suskirstyti pagal 

prioritetines kryptis. Visi šie rodikliai tiesiogiai perkelti į Valstybės švietimo stebėsenos 

rodiklių sąrašą, nors strategijos programos rodiklių  klasifikacija nesutampa su valstybės 

stebėsenos rodiklių klasifikacija. Kiti minėto sąrašo rodikliai yra paimti iš OECD, EK 

rodiklių sąrašo, pasiūlyti švietimo specialistų. Taigi, maţdaug pusė Valstybės švietimo 

stebėsenos rodiklių lyg ir nurodo, kaip įgyvendinama švietimo strategija, tačiau, kadangi 

rodiklių sąsajos yra kitos, minėtas uţdavinys iš tiesų nesprendţiamas;   

• naujausias dokumentas, numatantis švietimo valdymo pokyčius yra Švietimo ir mokslo 

ministerijos 2011-2013 metų strateginis veikos planas. Plane, kaip veiklos konteksto 

argumentai yra pateikiamos rodiklių reikšmės ir kokybinė informacija;  

• kiekvienai programai formuluojami rezultato ir produkto vertinimo kriterijai, traktuotini 

kaip rodikliai (N=103), iš jų, 23 – Valstybės švietimo stebėsenos, tačiau siekį nurodantis 

dokumentas yra Valstybės švietimo strategija. Taigi, švietimo stebėsenos rodikliai nėra 

plačiai naudojami minėtame plane; 

• dalis strategijos rodiklių tarsi turi savo atitiktis Valstybės stebėsenos sistemoje. Pavyzdţiui, 

strategijoje ugdymo kokybė matuojama pagal IEA tarptautinių tyrimų rezultatus, o 

Valstybės stebėsenos – OECD strategijoje skaičiuojamas Institucijose ugdomų vaikų nuo 4 

metų iki privalomo mokymosi pradţios dalis, proc. o Valstybės stebėsenos – 1-6 ir 5-6 m. 

vaikų dalis proc.;  
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• iš kitų rodiklių, kurie galėtų būti reikšmingi Valstybės švietimo stebėsenai paminėtini: 

Mokinių ir studentų pilietinės galios indeksas, Visuomenės pasitikėjimas švietimu, Priimtų į 

universitetus ir kolegijas ir gavusių Valstybės finansavimą dalis nuo vidurinių mokyklų 

abiturientų, procentais, Neformaliojo ugdymo aprėptis, procentais. 

 

Kiek Valstybės švietimo stebėsenos rodikliai naudojami rengiant švietimo būklės ataskaitas? Su 

kokiais sunkumais susiduriama renkant reikalingus duomenis ar skaičiuojant rodiklius 

ataskaitoms? Kaip naudotojai siūlo tobulinti ŠVIS ataskaitų generavimo funkcionalumą? 

Nacionalinės švietimo stebėsenos rodiklių sistemos paskirtis yra statistiškai atspindėti švietimo 

sistemos būklę, skirtumų ir/ar pokyčių mastą bei svarbiausių nacionalinių švietimo tikslų 

įgyvendinimą. Apibendrinta informacija apie valstybės švietimo būklę yra teikiama įvairaus 

pobūdţio švietimo būklės ataskaitose.  

• tyrimu nustatytas Valstybės švietimo stebėsenos rodiklių panaudojamumas aprašant 

bendrąją valstybės švietimo būklę, sudarytas naudojamų ir nenaudojamų rodiklių sąrašas (11 

priedas). Iš viso analizuota 47 leidiniai. Juose panaudoti 68 Valstybės švietimo stebėsenos 

rodikliai (73 proc.), 50 rodiklių panaudota daugiau, nei du kartus, 31 – daugiau, nei 3 kartus. 

Detali informacija pateikiama 1 priede; 

• išskirtas kitų svarbių rodiklių, kurie yra naudojami aprašant valstybės švietimo būklę, 

sąrašas. Plačiai naudojami laiko eilučių pagrindu sudaryti rodikliai, atspindintys švietimo 

procesų kaitą (pavyzdţiui, besimokančiųjų skaičiaus kitimas ar pokyčio tempas), kurie nėra 

į rodiklių sistemą įtraukti;  

• naujausioje, išsamiausioje švietimo būklės ataskaitoje  Švietimas. Tik faktai. Metinis 

pranešimas 2010. švietimo stebėsenos rodikliai naudojami siekiant dvejopo tikslo: (1) 

Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose suformuluotų  pagrindinių 

siekių įgyvendinimo būklei atskleisti (2) Lietuvos švietimo kaitos tendencijoms ir dabartinei 

Lietuvos švietimo būklei aprašyti. Iš viso šiame dokumente panaudoti 36 Valstybės švietimo 

rodikliai arba 39 proc. visų rodiklių, 18 analizuotų rodiklių yra valstybinės švietimo 

strategijos. Be šių rodiklių švietimo būklei aprašyti yra naudojami 68 kiti rodikliai,  kurie 

papildo, patikslina, pakeičia minėtus rodiklius ar rodo valstybės švietimo stebėsenos 

rodikliais neapimtą sritį;  

• valstybės švietimo stebėsenos sistema apima 92 rodiklius. ŠVIS puslapyje, skirtame rodiklių 

sistemai ir rodiklių duomenims, 2010 liepos 15 d. nustatytu periodiškumu buvo atnaujinta 

informacija apie 50 rodiklių (55 proc. visų numatytų). 13 proc. rodiklių duomenys iš viso 

neteikiami. Informacija apie prieţastis, kodėl duomenys neteikiami arba nėra atnaujinti 

šiame puslapyje vartotojui neteikiama. Detali informacija pateikiama priede „Pastabos dėl 

Valstybės švietimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo“;   

• dalis Valstybinės švietimo stebėsenos rodiklių yra skirti atskirų švietimo programų 

įgyvendinimo stebėsenai. Valstybės švietimo stebėsenos rodikliai neturi parodyti, kaip 

įgyvendinama viena ar kita programa, švietimo programos vertinimas nėra stebėsenos 

rodiklių tikslas, nes jie yra pernelyg apibendrinti, tuo tarpu rodiklių sąraše yra indeksų, 

atspindinčių vieną dalinį konkrečios programos aspektą. Ţinoma, tai nereiškia, kad švietimo 

programų rezultatus atspindintys rodikliai negali būti į stebėsenos sistemą įtraukti, jei jie yra 

esminiai aprašant sistemos funkcionavimą;  
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• rodikliai, nepriklausantys valstybės švietimo stebėsenos rodiklių sistemai, tačiau naudojami 

švietimo būklės ataskaitose ir savo turiniu galintys pretenduoti į minėtą sąrašą yra: dalis 

(proc.) išstojusiųjų iš profesinių mokyklų, kolegijų ir universitetų, neformaliojo vaikų 

švietimo mokyklas lankančių mokinių dalis (proc.), pilietinės galios indeksas. Be to 

Valstybėje yra atliekama visa eilė periodinių tyrimų (TIMSS, PIRLS, CIVIC, TALIS, 

mokinių pasiekimų tyrimai (šiuo metu sustabdyti), mokyklų veiklos kokybės išorės 

vertinimas ir pan.), kurių rezultatai pateikiami švietimo būklės ataskaitose. Jų pagrindu gali 

būti suformuoti ŠVIS rodikliai, išreiškiantys švietimo sąlygas, procesus, rezultatus. 

Pavyzdţiui, iš PISA tyrimo yra imama tik informacija apie mokymosi pasiekimus, tuo tarpu 

šiame (ir kituose) tyrimuose tarptautiniu mastu pripaţintais instrumentais yra matuojama 

mokinių motyvacija, pedagogų lūkesčiai ir kiti svarbūs švietimo procesų indikatoriai; 

• valstybiniuose švietimo būklės analizės dokumentuose pasitaiko nemaţa atvejų, kuomet 

rodiklio pavadinimas neatitinka Valstybinės švietimo stebėsenos rodiklių sąraše pateikto 

pavadinimo. Yra rodiklių, kurie statistikos departamento leidiniuose, švietimo įstatyme 

pavadinti kitaip ne Valstybės švietimo stebėsenos sąraše. Kyla būtinybė harmonizuoti 

rodiklių pavadinimus įvairiuose dokumentuose. 

Respondentai įvardijo sunkumus, kuriuos jie patiria rinkdami/naudodami/skaičiuodami reikalingus 

duomenis ar skaičiuojant rodiklius ataskaitoms (17 paveikslas.). 

 

16 paveikslas.  Sunkumai, patiriami renkant/naudojant/skaičiuojant reikalingus duomenis ar skaičiuojant 

rodiklius ataskaitoms (proc. N= 201) 

Daugiausiai sunkumus akcentuoja ŠMM ir jai pavaldţių įstaigų darbuotojai. Jie daţniau nei kiti 

sunkumus patiria todėl, kad tarpusavyje susiję duomenys renkami skirtingomis datomis, stebimas 

tam tikras rodiklių chaosas, nėra aiškios sistemos, sunku susigaudyti, to paties rodiklio reikšmės 

skirtinguose šaltiniuose skiriasi, nėra galimybės naudojantis viena prieiga dirbti su visais 

pagrindiniais švietimo duomenimis, ribotos lyginimo tarp institucijų ir savivaldybių galimybės. 

ŠMM specialistai kritiškiausiai vertina ir savo duomenų rinkimo, skaičiavimo, ataskaitų rengimo 

gebėjimus. 
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Tobulinant ŠVIS ataskaitų generavimo funkcionalumą, respondentai siūlo:  

• didinti uţklausos rezultatų pateikimo spartą, siekti sistemos patikimumo; 

• gerinti vizualizacijos galimybes (teigiama, kad dizainas pasenęs, maţas šriftas); 

• laiku pateikti atnaujintus duomenis ir netikslinti duomenų praėjus terminui (nepranešant apie 

tai vartotojams); 

• pasigendama analitinio darbo galimybių pačioje sistemoje, analogiškai RŠVIS. ŠVIS 

respondentai įvardija tik kaip „statistikos paėmimo įrankį“.  

Kurių duomenų rinkimas yra neracionalus (renkama du ir daugiau kartų, skirtingais būdais, 

netinkamomis arba nesutampančiomis metodikomis, tos pačios srities duomenys neintegralūs)? 

Kurių duomenų šaltiniai turėtų būti pakeisti? 

Informacijos apie rodiklių reikšmes skelbimo reguliarumas. Valstybės švietimo rodiklių 

sistemos apraše numatytas metarodiklis: Reguliariai matuojamų rodiklių iš švietimo ir mokslo 

ministro patvirtinto rodiklių sąrašo dalis (%), tačiau jo reikšmės nebuvo skaičiuojamos, todėl 

įvertinsime tik statistinių rodiklių reikšmių teikimo savalaikiškumą tyrimo atlikimo laikotarpiu. 

Analizei naudosime oficialiame ŠVIS Valstybinių švietimo rodiklių puslapyje 

http://www.svis.smm.lt/naujas/node/20 publikuotus duomenis 2011 m. liepos 15 d..  Paţymėtina, 

kad sąvoka „reguliariai matuojami rodikliai“ nėra apibrėţta, nenumatyti kiekvieno rodiklio 

statistikos pateikimo terminai, nepavyko rasti dokumentų apie rodiklių stebėsenos, reikšmių 

atnaujinimo tvarką. Rodiklius pagal pateikimo terminą galima skirstyti į tris grupes: a) rodikliai, 

kurių informacija yra pateikta laiku; b) rodikliai, kurių duomenys nėra numatytu periodiškumu 

atnaujinti; c) rodikliai, kurių duomenys visiškai neteikiami. 

Rodikliai, kurių informacija yra pateikta laiku. Oficialiosios statistikos duomenų, reikalingų 

švietimo rodikliams skaičiuoti, rinkimas ir tvarkymas yra laikui imlūs procesai, todėl informacija 

apie praėjusius metus skelbiama ne iškart metams pasibaigus, o su tam tikru  pavėlavimu. Tiek 

Statistikos departamentas, tiek ITC turi statistinių duomenų skelbimo grafiką, nuo kurio priklauso 

rodiklių reikšmių atnaujinimo terminai. Pavyzdţiui, daliai rodiklių reikalingus statistikos 

departamento duomenis apie švietimo būklę statistikos darbų programoje numatoma skelbti 

sekančių metų pirmoje liepos mėn. pusėje. Tokiu būdu tyrimo atlikimo metu daugumos pateiktų 

rodiklių duomenys buvo 2009 metams (38 rodikliai), 8 rodiklių duomenys buvo 2010 metams. 

Atsiţvelgiant į rodiklių duomenų teikimo periodiškumą, galima konstatuoti, kad informacija laiku 

pateikiama
1
 apie 50 rodiklių (55 proc. visų numatytų rodiklių). Didţiausia dalis informacijos, 

atsiţvelgiant į numatytą rodiklių skaičių, laiku skelbiama apie Europos komisijos ir UNESCO 

rodiklius, maţiausia – apie specialistų pasiūlytus rodiklius.  

Kitą grupę sudaro rodikliai, kurių duomenys nėra numatytu periodiškumu atnaujinti. Galima išskirti 

keletą šių rodiklių pogrupių: 

• rodikliai, kuriems informaciją numatyta rinkti atliekant periodinius tyrimus, tačiau tokie 

tyrimai nebuvo atliekami (3.4, 7.10, 9.8-9.11, rodikliai);  

                                                 
1 Reguliariai matuojamais šiame tyrime vadinami rodikliai, kurių duomenys, stebint juos tyrimo atlikimo metu (liepos 10-15 d.)  pateikiami vėluojant 
ne daugiau kaip du metus, atsiţvelgiant į duomenų teikimo periodiškumą.  T.y., jei rodiklio duomenis numatyta teikti kasmet, rodiklis klasifikuojamas 

kaip reguliariai matuojamas, jei pateikiami ne vėlesni, nei 2009 m. duomenys. Pasirinktas dviejų metų laikotarpis, nes Valstybės statistikos 

departamentas švietimo duomenis uţ praėjusius metus, kurie reikalingi daugeliui rodiklių skaičiuoti,  teikia einamųjų metų liepos mėn. pirmoje pusėje 
ir ne visi rodikliai galėjo būti spėti atnaujinti 2010 metams. Jei duomenys rodikliui renkami kitu periodiškumu, jie yra priskiriami prie ne laiku 

teikiamų, jei yra skelbti kituose šaltiniuose, tačiau internetiniame  puslapyje, kuriame pateikiamos rodiklių reikšmės, nepublikuojami.  

http://www.svis.smm.lt/naujas/node/20
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• rodikliai, kurie dėl pasikeitusios situacijos, teisinio reglamentavimo, tikėtina, tapo maţai 

aktualūs, neinformatyvūs (4.10, 4.18, 4,20, 4.21, 5.2, 5.4). Duomenys šiems rodikliams 

paprastai nėra renkami naudojant standartizuotas duomenų rinkimo formas, reikia 

formuluoti papildomas uţklausas; 

• rodikliai, kuriems apskaičiuoti informacijos pakanka, tačiau naujausi duomenys nėra 

pateikiami (4.30, 4.31, 7.8, 9.3, 9.12, 10.4, 10.6, 11). Pavyzdţiui, rodiklis 10.6 skelbia 2006 

m. duomenis, nors Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos uţsakomasis 

tyrimas Visuomeniškai  aktyvūs 16 – 24  metų asmenys
2
 2008 m. yra atliktas. 2010 m. yra 

paskelbti 2009 m. atlikto OECD PISA tyrimo duomenys
3
, internete pateiktos duomenų 

matricos, galima pasinaudoti ir interaktyviais duomenų analizės instrumentais, tačiau 

nacionaliniai švietimo rodikliai, paremti šiais duomenimis 9.4-9.7 nėra atnaujinti. Rodiklio 

4.31 paskutiniai duomenys yra teikiami 2006 m., nors specialiąją pedagoginę ir specialiąją, 

psichologinę bei socialinę pedagoginę pagalbą teikiančių specialistų skaičiaus ir mokinių 

skaičiaus duomenys, reikalingi rodikliui skaičiuoti, renkami kasmet. 

Tokia situacija leidţia teigti, kad nacionaliniams rodikliams nebuvo skiriamas reikiamas dėmesys. 

Hipotetiškai galima teigti, kad daugelį neatnaujinamų rodiklių švietimo administravimo specialistai 

skaičiuoja patys, ieško kituose šaltiniuose arba šie rodikliai nėra svarbūs, aprašant šalies švietimo 

būklę nėra naudojami. 

Rodikliai, kurių duomenys visiškai neteikiami. Informacija iš viso nebuvo teikiama apie 10 

rodiklių, dar apie du rodiklius duomenys niekada nebuvo renkami. Dauguma jų (10) yra Švietimo 

strategijos arba švietimo specialistų rekomenduoti. 

6 lentelė. Valstybės švietimo stebėsenos rodiklių, kurie nėra skaičiuojami, sąrašas 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas 

1 3.5. seniūnijų, turinčių nuotolinio mokymosi paslaugų centrą, dalis (%); 

2 3.6. viešosiose konsultacijose dalyvaujančių nevyriausybinių organizacijų skaičius  

3 4.6. mokyklos ūkiui steigėjo skirtų lėšų suma (tūkst. Lt), tenkanti vienam mokiniui; 

4 4.8. vienai studijų vietai tenkanti biudţeto lėšų, skirtų išlaidoms, suma (tūkst. Lt); 

5 
4.12. bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų kvalifikacijai tobulinti panaudotų ir skirtų 

mokinio krepšelio lėšų santykis; 

6 
4.27. mokinių ir studentų, išvykstančių ir atvykstančių į šalį pagal Erasmus ir Leonardo 

da Vinci programas, skaičius; 

7 
4.28. pedagogų, išvykstančių ir atvykstančių į šalį pagal Socrates (Erasmus, Comenius, 

Lingua ir Grundtvig) bei Leonardo da Vinci programas, skaičius; 

8 4.29. mokinių, kurių kelionės į mokyklą ir iš jos laikas neviršija normos, dalis (%); 

9 
4.32. bendrojo lavinimo mokyklų mokinių, kuriems mokykloje buvo suteikta 

psichologinė ar/ir specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba, dalis (%); 

10 
10.7. asmenų, įsidarbinusių pagal įgytą profesinę kvalifikaciją per metus po jos įgijimo, 

dalis (%); 

11 7.10. specialiųjų poreikių turinčių asmenų (iki 21 metų) mokymosi aprėptis (%); 

                                                 
2
 Tyrimą 2008 m. atliko tarpinstitucinė nepriklausomų tyrėjų grupė, tyrimo grupės vadovė Doc. Dr. Irena Zaleskienė. Tyrimo ataskaita skelbiama  

ŠMM tinklapyje 
3
 J. Dudaitė. Tarptautinio penkiolikmečių tyrimo OECD PISA 2009 rezultatai, 2010. 

http://www.egzaminai.lt/failai/1810_PISA_Rezultatai.pdf


Š v i e t i m o  i n f o r m a c i n i ų  t e c h n o l o g i j ų  c e n t r a s  

Švietimo stebėsenos sistemos modelio tobulinimo paslaugos  

 

Galutinė ataskaita  42 | p u s l a p i s  

12 
11. Metarodiklis (apibūdina švietimo sistemos stebėjimą): reguliariai matuojamų 

rodiklių iš švietimo ir mokslo ministro patvirtinto rodiklių sąrašo dalis (%) 

 

Kokios švietimo valdymo kaitos strateginės kryptys, švietimo sistemos tobulinimo projektai turi 

arba gali turėti įtakos švietimo stebėsenos poreikių ir būdų kaitai? 

Švietimo stebėsena traktuotina kaip kompleksinė sistema, numananti daugiau nei tik aiškią švietimo 

reiškinių rodiklių struktūrą. Švietimo stebėsena yra daugelio makro lygmens interesų kryţkelėje. 

Įţvelgtini viešieji (skaidrumo, informatyvumo, suprantamumo ir pan.), politiniai (atitikimo 

esminiams principams ir vertybėms, strateginių tikslų pagrįstumo ir tikslingumo, atsiskaitomybės ir 

pan.), valdymo (efektyvaus, veiksmingo ir teisingo resursų panaudojimo ir pan.). Ţemiau pateikiami 

keturi aspektai, kurie galėtų formuoti Lietuvos švietimo stebėsenos uţdavinius ir plėtotės kryptis. 

1. Lietuva – Europos švietimo sistemos dalis. Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo 

srityje strateginė programa laikotarpiu iki 2020 m. (ET2020) numatomi 4 pagrindiniai strateginiai 

tikslai: mokymąsi visą gyvenimą ir judumą paversti tikrove; gerinti švietimo ir mokymo kokybę bei 

veiksmingumą; skatinti vienodas galimybes, socialinę sanglaudą ir aktyvų pilietiškumą; stiprinti 

novatoriškumo ir kūrybingumo, įskaitant verslumą, aspektus visuose švietimo ir mokymo lygiuose. 

Paţangos, padarytos siekiant nustatytų tikslų, periodinė stebėsena yra labai svarbi siekiant, kad 

politikos formavimas būtų grindţiamas faktais. Siūloma ES siūloma rodiklius ir lyginamuosius 

standartus skirstyti į grupes pagal aštuonias pagrindines strategijoje nustatytas politikos sritis
4
: 

• teisingumo švietimo ir mokymo srityje stiprinimas; 

• švietimo ir mokymo veiksmingumo stiprinimas; 

• praktinis mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimas; 

• svarbiausi jaunimo gebėjimai; 

• mokyklinio švietimo modernizavimas; 

• profesinio rengimo ir mokymo modernizavimas (Kopenhagos procesas); 

• aukštojo mokslo modernizavimas (Bolonijos procesas); 

• galimybės įsidarbinti. 

Pagal šią naująją sistemą bus naudojama 20 konkretesnių svarbiausių rodiklių ir rodiklių sričių, 

kuriuos, kaip ir anksčiau, prireikus bus galima papildyti konteksto rodikliais. Lietuva, kaip ir kitos 

Europos šalys turi spręsti ES ir nacionalinių rodiklių sistemų suderinamumo klausimus. 

2. Švietimo valdymo modelių kaita: naujasis viešasis valdymas. Švietimo efektyvumo siekis 

daugelyje pasaulio šalių tapo švietimo sistemų reformų vektoriumi. Priemone šiam tikslui siekti gali 

būti Naujosios viešosios vadybos ideologija, kuomet norima, taikant modifikuotus privataus 

sektoriaus instrumentus, sukurti maţesnį, efektyvesnį ir labiau į rezultatus orientuotą viešąjį 

sektorių, pagerinti kokybę ir padidinti skaidrumą bei atskaitingumą. Siekis aiškiai ir detaliai matuoti 

vykdomus procesus siekiant sistemų efektyvumo yra vienas iš pagrindinių Naujosios viešosios 

vadybos įrankių. Naujosios viešosios vadybos idėjos Lietuvos švietimo sektoriuje yra gana aiškiai 

išreikštos, tačiau, tenka paţymėti, kad Naujosios viešosios vadybos diskursas sukėlė nemenką 

švietimo stebėsenos ir rodiklių kritiką Vakarų šalyse dėl švietimo ekonomizavimo, dėl gana 

                                                 

4 KOMISIJOS KOMUNIKATAS. Nuosekli Lisabonos uţdavinių vykdymo švietimo ir mokymo srityje paţangos rodiklių ir lyginamųjų standartų 

sistema. Briuselis, 21.2.2007. KOM(2007) 61 galutinis. EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA 
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vienkrypčio, o ne dialogiško, švietimo stebėsenos ir rodiklių kūrimo proceso. Kaip alternatyva 

(kartais ir praplėtimas) siūloma Naujojo viešojo valdymo idėja. Naujajam viešajam valdymui, kaip 

ir Naujajai viešajai vadybai yra svarbūs efektyvumo elementai, kuriuos sudaro strateginis 

planavimas, racionalus išteklių naudojimas, tarnautojų profesionalumas ir organizacijos pokyčių 

valdymas, visuotinės kokybės vadybos, besimokančios organizacijos, informacinių technologijų 

reikšmės ir elektroninės valdţios bei administracinio kūrybingumo elementai. Maţiau svarbi 

entrepreneriška (verslininkiška) valdţia, o išryškinami socialiniai ryšiai, pilietinis dalyvavimas, 

bendradarbiaujantis veikimas ir abipusė parama bei įtaka. Tokiu būdu trys klasikiniai sistemos 

kokybės stebėsenos kriterijai - ekonomiškumo, veiksmingumo ir efektyvumo, papildomi 

teisingumo, lygybės ir etikos elementais.  

3. Rodiklių atranka ir rodiklių sistemos konstravimas. Ţinios šiuolaikinėse visuomenėse įgauna 

vis didesnę vertę. Švietimo stebėsena panaudojant kriterijus ir rodiklius yra vienas iš instrumentų, 

skirtų racionaliai ir pagrįstai priimti sprendimus, o taip pat formuoti politiką. Tačiau šis 

instrumentas nėra paprastas, kaip atrodo iš pirmo ţvilgsnio. Rodiklių sistemos kūrimas reikalauja 

atsakingo ir kruopštaus tyrimo. Wolter
5
 nurodo keletą rodiklių sistemų ypatumų: 1) rodikliai turi 

būti vienareikšmiai (ne daugiareikšmiai), lengvai suprantami, duomenys nesunkiai surenkami. 2) 

rodiklio atitikimas švietimo strateginiams tikslams turi būti pagrįstas teoriškai ir empiriškai. Tai 

reiškia, kad konteksto, įnašo, proceso ir rezultatų rodikliai turi būti siejami tarpusavyje atpaţįstant 

esmines prasmes ir siekius; 3) rodikliai turėtų, idealiu atveju, rodyti poreikį pokyčius 

inicijuojantiems veiksmams; 4) vienas rodiklis pats savaime nesuteikia atsakymo, rodikliai yra 

sistemos dalis, todėl rodiklių tarpusavio ryšiai yra esmė. Todėl svarbu, kad rodiklių sistema 

pasiţymėtų ne rodiklių gausa (kuri savaime neteikia daugiau informacijos), o rodiklių tarpusavio 

ryšių pagrįstumas ir sistemos darna. 

4. Besimokančiojo individualaus gyvenimo kelio stebėsena. Švietimas ir ugdymas yra ilgalaikis 

procesas, kuomet ţmonės mokosi formaliose, neformaliose ir savaiminio mokymosi aplinkose. 

Testinė informacija apie asmens kelią švietimo sistemoje leistų atskleisti ugdymo dėsningumus, 

numatyti efektyvumo veiksnius. Siekiant plėtoti individualaus besimokančiojo kelio stebėseną, 

būtini šie sprendimai
6
: 1) pereiti nuo mokyklos duomenimis grįstos statistikos prie individo 

duomenimis grįstos statistikos kuriant atitinkamus duomenų fondus; 2) tęstinis kompetencijų 

plėtotės matavimas pradedant nuo mokymosi mokykloje pradţios ir baigiant, idealiu atveju, 

mokymosi esant suaugusiu; 3) tęstinio mokymosi tiekėjų duomenų bazės sukūrimas, tokia duomenų 

bazė gali padėti įvertinti individo karjeros ekonominį reikšmingumą. 

Kaip švietimo stebėsena organizuojama kitose šalyse? Kiek panašūs/skiriasi įvairiose valstybėse 

naudojami švietimo stebėsenos modeliai ir tvarkos bei švietimo stebėsenos sistemų 

organizavimas ir funkcionavimas? Kaip standartizuojamas ir automatizuojamas pirminių 

duomenų surinkimas ir apdorojimas? Kokios naujovės (tarp jų ir technologinės), stebėsenos 

kaitos tendencijos pastebimos? 

Šiandien nacionalinės ir tarptautinės švietimo stebėsenos sistemos turi daug bendrų bruoţų. 

Tarptautiniu mastu sutinkama dėl duomenimis arba rodikliais grįstos švietimo būklės ataskaitos. 

Atrandami bendri nacionalinių ir tarptautinių stebėsenos sistemų bruoţai, identifikuotos trys 

esminės ir tarptautiniu lygmeniu pasikartojančios rodiklių grupės:  

• švietimo produkcinės funkcijos, kurios apibūdina kiekybinius ir kokybines mokytojų 

charakteristikas ir kitą įnašą į švietimą; 

                                                 
5 Wolter S.C. (2008). Purpose and Limits of a National Monitoring of the Education System Through Indicators, In: Soguel N.C., Jaccard P. (eds.). 
Governance and Performance of Education Systems, Springer, p. 57-84. 
6 Ten pat. 
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• mokyklos efektyvumas, kuris aprėpia klimatą, paskatinimo struktūras, vadovavimo savybes, 

grįţtamojo ryšio veikimą, tėvų ir personalo įsitraukimą, kitus konteksto veiksnius;  

• efektyvus mokymas, kuris aprėpia mokytojų ir kitų pedagogų veikimą klasėje. 

Tarptautinės ir nacionalinės švietimo sistemos remiasi viena kita ir papildo viena kitą, neretai 

neišvengiant ideologinių, konceptualių ar kultūrinių įtampų, kuriant nacionalines ir tarptautines 

strategijas siekiant pagrįsti ir formuoti švietimo reformas. Reikia paminėti, kad egzistuoja trijų tipų 

švietimo būklės ataskaitos, vienos – grįstos švietimo statistika (Kanada, Prancūzija, Japonija), 

antros – grįstos inspektavimo rezultatais (Olandija, Švedija, Škotija), trečios – mokslininkų 

parengtos ataskaitos, kuriose duomenys yra interpretuojami (Vokietija, Šveicarija, iš dalies – 

Jungtinės Valstijos). Visur ir visi vertinimai grindţiami „konteksto-indėlio-proceso-rezultatų“ 

modeliu. 

Olandijos patirtis 

Švietimo stebėseną Olandijoje atlieka Olandijos švietimo inspekcija. Inspekcija yra pusiau 

nepriklausoma organizacija Olandijos Švietimo, kultūros ir tyrimų ministerijos pavaldume. 

Integruoto inspektavimo ir rizikos valdymo sistemos Olandijoje grindţiamos „konteksto – indėlio – 

proceso – rezultatų“ modeliu ir susietos su efektyvumo idėja. Remiantis šiais modeliais Olandijoje 

sukurta standartizuota išorinio švietimo vertinimo sistema. Rizikos valdymu grįstas inspektavimas 

remiasi duomenimis. Naudojant skirtingus duomenų rinkimo metodus - moksleivių pasiekimų 

rezultatus, stebėjimą klasėje, interviu su moksleiviais, mokytojais, tėvais, dokumentų analizę – 

gaunamas darnus, patikimas mokyklos kokybės vaizdas. Olandų vyriausybė, plėtodama 

decentralizuotos mokyklų ir jų valdybų atsakomybės idėją, siekia skatinti svarbiausiųjų dalininkų 

nuosavybės teisę švietime. Olandijos inspekcija mokyklos valdybą mato pagrindiniu švietimo 

kokybės mokykloje subjektu. Laikoma, kad mokyklų valdybos gali stimuliuoti ir kontroliuoti 

švietimo kokybę daţniau ir todėl efektyviau, nei inspekcija. Vis dėl to, pusiausvyra tarp vidinio ir 

išorinio (atliekamo inspekcijos) įsivertinimo turi išlikti. Gera pusiausvyra didina informacijos kiekį 

ir mokyklų atsakomybę. Idealiu atveju siekiama, kad kiekviena mokykla ir jos valdyba parengtų 

vieną metinę ataskaitą, kurioje tuo pačiu metu būtų atliepiama į dalininkų ir inspekcijos turimus 

informacijos ir atskaitomybės poreikius (horizontali ir vertikali atskaitomybė). 

Duomenys į išorinio vertinimo, stebėsenos sistemą patenka iš įvairių šaltinių: a) Mokyklos / 

moksleivių administravimo sistema / registras (LAS) (informacija apie moksleivius, personalą, 

finansus ir švietimo kokybę); b) Švietimo įstatymų ir reglamentavimo, įskaitant biudţetą, vykdymo 

įstaiga (bazinis švietimo skaičių registras) (BRON); c) Nacionalinis testavimo institutas (CITO); d) 

Švietimo inspekcijos surinkti duomenys remiantis išoriniu vertinimu.  

Kiekviena mokykla turi moksleivių administravimo sistemą, registrą, kuriame moksleivių 

duomenys yra kruopščiai registruojami. Ši informacija informatizuotu keliu perduodama Švietimo 

įstatymų ir reglamentavimo įskaitant biudţetą, vykdymo įstaigai. Kas dvi savaites moksleivių 

administravimo registre (LAS) atlikti pokyčiai turi būti perduoti į bazinį švietimo skaičių registrą 

(BRON). Kiekvienas moksleivis turi savo unikalų švietimo kodą, analogišką kiekvieno piliečio 

asmens kodui. Esant švietimo kodui, kiekvieno moksleivio kelias švietimo sistemoje gali būti 

stebimas. Unikalaus švietimo kodo diegimą ir taikymą reglamentuoja atitinkamas Švietimo kodo 

įstatymas. Jei asmuo gyvena ir mokosi Olandijoje, bet nėra jos pilietis, jam/jai suteikiamas 

specialus švietimo kodas. Anoniminius duomenis, pasitelkdamas bazinį švietimo skaičių registrą, 

skaičiuoja Švietimo politikos vykdymo skyrius (DUO, Office for execution of education policy), 

kuris skaičiuoja mokyklų, kurių visos yra finansuojamos valstybės, biudţetus. Įstaiga yra atsakinga 

ir uţ egzaminų organizavimą, egzaminų standartizavimą, atranką į kolegijas ir universitetus, 

nacionalinio Europass centro funkcijas. 
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Vokietijos patirtis  

Vokietijos švietimo stebėsenos sistema yra daugialypė, heterogeninė ir daugiadimensinė, turi 

įvairias prieigas, veikėjus ir tikslines grupes, kurie atspindi įvairią ir kompleksinę Vokietijos 

švietimo sistemą. Šią įvairovę ir kompleksiškumą lemia ne tik federalinė švietimo sistema, bet ir tai, 

kokios skirtingos tikslinės grupės kokius skirtingus švietimo tikslus nori palaikyti. Trys dalykai 

apibūdina Vokietijos švietimo sistemą: 1) švietimo sistema yra federacinė, o tai reiškia, kad būtent 

ţemės pačios sprendţia dėl švietimo politikos. Stebėsenos sistemos yra organizuojamos daugiausiai 

federaliniame ar pusiau-federaliniame lygmenyje, jos yra nepriklausomos nuo ministerijų; 2) 

Vokietijoje švietimo duomenimis domisi ne tik politikai, bet ir įvairios socialinės interesų grupės ir 

veikėjai, ne tik ţemių, bet ir bendruomenių lygmenyje; 3) asmens duomenų saugumas yra labai 

svarbu, jokie asmeniniai duomenys negali būti viešinami ar stebimi. „Švietimas Vokietijoje“ yra 

rodikliais grįsta švietimo ataskaita, publikuojama kas dveji metai nuo 2006 metų. Vokietijos 

nacionalinė švietimo ataskaita yra esminis švietimo stebėsenos instrumentas Vokietijoje kartu su 

tarptautiniais mokinių pasiekimų tyrimais PISA, TIMSS ir PIRLS, taip pat su nacionaliniais 

mokinių pasiekimų tyrimais ketvirtaisiais, devintaisiais, ir dešimtaisiais mokymosi metais, taip pat 

su Vokietijos ţemių atliekamais tyrimais. Pateikiami duomenys apie esamą švietimo informaciją 

Vokietijoje, jos pajėgumus ir didţiąsias problemas, apie mokymosi visą gyvenimą procesus, apie 

Vokietijos švietimo plėtrą tarptautiniame kontekste. Vokietijoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, 

taikomas „konteksto-indėlio-proceso-rezultatų“ modelis, atitinkantis politinius poreikius, leidţiantis 

tinkamai struktūruoti švietimo stebėsenos ir nacionalinės ataskaitos informaciją. Nacionalinė 

Vokietijos švietimo ataskaita grindţiama dviem didţiosiomis rodiklių grupėmis: a) našumo 

rodikliai, kurie yra nekintami ir pateikia švietimo raidą laiko aspektu; b) papildomi rodikliai, kurie 

papildo ir praplečia paţangos rodiklius, kai tai numano didesnį politinį ir viešąjį dėmesį. Našumo 

rodikliai yra labai svarbūs ypač tuomet, kai reikia įvertinti besimokančiojo gyvenimo kelią - 

perėjimus iš vienos sistemos grandies į kitą; valdymo pagrįstumą – išlaidas švietimui; tarptautinį 

lygį – pasiekimus ir kompetencijas. 

Šveicarijos patirtis 
Kitaip nei OECD ar kitos rodiklių sistemos, Šveicarijos rodiklių sistemoje tebuvo 12 rodiklių. 2006 

metais buvo parengta pirmoji, pilotiniu statusu, Nacionalinė švietimo metinė ataskaita. Pripaţinta, 

kad stebėsenos sistema nėra tik švietimo faktų tam tikrame laike sąrašas, bet taip pat ir įvykių bei 

švietimo raidos stebėjimas tam tikruose laiko intervaluose. Nuspręsta nacionalinę ataskaitą rengti 

kas ketveri metai. Švietimo administratoriai, statistikai, tyrėjai, parengę ataskaitą ir pateikę 

pirmuosius rezultatus, padeda politikos formuotojams apibrėţti kitos švietimo ataskaitos gaires. 

Tokiu būdu kita ataskaita jau turės pirmosios tęstinumą atsiţvelgiant į besikeičiančias švietimo 

aktualijas. Suvokiama, kad nedidelis rodiklių skaičius niekaip negali atspindėti visos švietimo 

sistemos. Kita vertus, rodiklių sistema turi atspindėti visus švietimo lygmenis ir tipus, todėl ji turi 

būti pakankamai diferencijuota ir įvairi. Be to, rodiklių sistema turėtų būti pakankamai lanksti, kad 

atitiktų besikeičiančią realybę, eiti kartu su ja. Ataskaitos rengėjai neveikia principu „parodyti tai, 

kas turima“, o ieškoma atsakymo tam, kad atsakyti į esminius klausimus panaudojant analitinę 

struktūrą. Ataskaita pasiţymi daugiau probleminiu analitiniu, nei referuojamuoju, pobūdţiu: 

analizuojamos ne tos temos, kur ir taip daug turima informacijos, o tos, kur informacijos stokojama. 

Rodikliai nėra suabsoliutinami, patys savaime jie neturi tiriamosios vertės. Konstravimas, 

probleminių temų atpaţinimas ir supratimas yra tęstinės nacionalinės ataskaitos esmė, kai tyrėjai ir 

analitikai ieško ryšių tarp rodiklių, identifikuoja ir interpretuoja tendencijas. Ataskaitos įvade 

aptariamas švietimo kontekstas, jo įtaka švietimui. Pabrėţiama, kad švietimas negali būti 

vertinamas tik iš vidinės perspektyvos, todėl čia atskleidţiami švietimo sąryšiai su ekonominėmis, 

politinėmis, socialinėmis aplinkomis. Šveicarijoje pripaţįstama, kad švietimo sistemos vertinimas 

privalo būti grįstas švietimo strateginiais tikslais. Kaip ir kiek švietimo sistema pasiekia savo tikslus 

(efektyvumas)? Kokie ištekliai panaudojami šiems tikslams pasiekti (veiksmingumas)? Kokie 
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socioekonominiai (tautybės, lyties, socialinių sluoksnių ir pan.) klausimai iškyla siekiant švietimo 

tikslų (teisingumas)? Pripaţįstama, kad strateginiai tikslai neretai nėra operacionalizuoti, skirtingi 

švietimo lygmenys siekia daug skirtingų tikslų vienu metu. Todėl apibendrinti vertinimai daromi 

politiniu lygmeniu, kur tikslai gali būti hierarchizuojami išskiriant labiausiai esminius. 

Suomijos patirtis 

Suomija dėl puikių PISA rezultatų buvo įvertinta kaip sėkmingiausia šalis švietimo srityje. 

Pripaţįstama, kad Suomija sugebėjo suderinti tarptautinę ir nacionalinę švietimo politikos ir 

švietimo stebėsenos patirtį, suderinti efektyvumo ir socialinio teisingumo principus
7
. Suomijoje, 

kaip ir daugelyje kitų šalių, Švietimo kokybės ir vertinimo judėjimas prasidėjo 1970 metais, kai, 

bendradarbiaujant su OECD, buvo inicijuotas švietimo sistemų našumo rodiklių projektas. 

Naujosios viešosios vadybos trys E principai pritaikyti Suomijoje. Veiksmingumas, vertinant 

švietimo rezultatus, aprėpia dešimt sričių: švietimo aprūpinimą, savalaikiškumą ir reagavimo 

gebėjimą, pedagoginį pasirengimą, mokymo kokybę ir bendradarbiavimą, švietimo trukmę, 

iškritimą/uţbaigimą, švietimo kreditavimą, ţmogiškuosius išteklius (personalą), įrengimus, 

reglamentavimus ir sutartis, valdymo kultūrą mokykloje. Efektyvumas aprėpia penkias sritis: 

švietimo poreikių ir aprūpinimo atitikimą, mokymosi pasiekimus, mokymosi mokytis įgūdţius, 

bendravimo įgūdţius, mokymosi mokytis gebėjimą. Ekonomiškumas aprėpia šias tris sritis: 

alternatyvūs švietimo paslaugų metodai, lėšos ir kaštų efektyvumas, švietimo lėšų sistemos ir 

šaltiniai. Šios visos sritys atskirai neįvardinant konkrečių rodiklių, išskyrus ekonomiškumą, kur yra 

tokie rodikliai, kaip bendra švietimo ir studijų programos kaina, besimokančiojo kaina metams, 

mokymo valandos kaina. Nėra konkrečių rodiklių sistemos, nelaikoma tai nacionalinės reikšmės 

dalyku, švietimo stebėsenos sistema yra rekomendacinio pobūdţio, nes laikoma, kad švietimo 

kokybė ir švietimo rodikliai toli graţu nėra tapatūs dalykai. Supranacionalinių rodiklių sistemos ir 

tarptautiniai palyginimai tampa labai komplikuoti esant skirtingoms švietimo sistemoms, 

skirtingiems švietimo tikslams, skirtingoms kultūroms. Todėl Suomijoje akcentuojamas vidinis, 

savęs vertinimas. Kiekybiniai rodikliai, kurių tėra keli, yra daugiau ekonominio pobūdţio, jie 

skelbiami kas metai, o kiti – švietimo rezultatų – rodikliai, analizuojami periodiškai atliekant 

nacionalines švietimo būklės apklausas. Taip pasiekiama švietimo stebėsenos duomenų 

įvairiapusiškumo. Suomija, pakankamai kritiškai priėmusi tarptautines švietimo vertinimo 

iniciatyvas, sukūrė savitą švietimo stebėsenos sistemą.  

JAV patirtis  
Jungtinėse Amerikos Valstijose Kongreso pavedimu Nacionalinis švietimo statistikos centras 

kasmet rengia Švietimo būklės ataskaitą (The Condition of Education), kuri apibendrina svarbias 

švietimo tendencijas šalyje panaudojant vėliausius esamus statistinius duomenis
8
. Švietimo būklės 

ataskaita sudaryta iš penkių skyrių, kuriuose, greta rodiklių, pateikiamos specifinės temos. 2011 

metų Švietimo būklę apibūdina 50 rodiklių. Penki skyriai yra šie: 1) dalyvavimas švietime 

(besimokančiųjų visuose švietimo lygmenyse charakteristikos); 2) mokymosi rezultatai 

(akademiniai, socialiniai, ekonominiai, kultūriniai rezultatai, suaugusiųjų raštingumas); 3) 

besimokančiųjų pastangų ir mokymosi progreso (besimokančiųjų nuostatos ir aspiracijos, pastangos 

- pagal pamokų praleidinėjimą, uţsispyrimas ir progresas – pagal išsilaikymą švietimo sistemoje, 

perėjimas į gimnazijas, profesines mokyklas, uţbaigimas); 4) pradinės ir vidurinės mokyklos 

kontekstas (mokyklų savybės ir klimatas, mokytojai ir personalas, mokymosi galimybės, mokyklų 

pasirinkimas – tėvų sprendimai, finansai); 5) po vidurinio esančio švietimo (aukštasis, profesinis ir 

kt.) kontekstas (mokyklų savybė, programos, mokytojai ir personalas, mokymosi galimybės, 

finansai). 

                                                 
7 Grek S., Lawn M., Lingard B., Varjo J. (2009). North by nortwest: quality assurance and evaluation process ir European education. Journal of 
Education Policy, 24 (2), 121-133. 
8 http://nces.ed.gov/programs/coe/ 
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Taivano patirtis  

Taivanas yra tolima Lietuvai šalis, tačiau rodiklių sistemos kūrimo procesas joje gali suteikti 

nemaţai informacijos apie tai, kaip valdyti stebėsenos sistemos kūrimo procesą. Stebint Taivano 

atvejį, galima geriau suprasti ir savo pačių – Lietuvos – atvejį, atrasti, kiek tam tikros švietimo 

stebėsenos dalys yra universalios, atpaţįstamos skirtinguose pasaulio kraštuose, o kiek kitos dalys 

yra kultūriškai savitos. Kaip ir kitose šalyse, taip ir Taivane rodiklių sistema kuriama atsiremiant į 

„indėlio-konteksto-proceso-rezultatų“ modelį. Atkreiptinas dėmesys į rodiklių sistemos kūrimo 

procesą, kuris uţtruko tris metus. Apsibrėţta, kad rodikliai turėtų: a) atspindėti pagrindinius 

kiekvienos švietimo sistemos grandies bruoţus; b) aprūpinti informaciją apie esamas ar galimas 

švietimo problemas šalyje; c) išreikšti šalies švietimo politikos plėtotės globaliame kontekste gaires; 

d) būti nesunkiai pritaikomi ir suderinami su tarptautiniais rodikliais. Taip Taivane buvo sukurtos 

dvi švietimo rodiklių sistemos. Viena, Taivano švietimo stebėsenos sistema pagal švietimo 

lygmenis (TEIS
9
), kurią sudaro 99 rodikliai. Kita, Reikšmingi Taivano švietimo rodikliai (SITE

10
), 

kurią sudaro 34 rodikliai. Pirmoji labiau skirta tyrėjams ir politikams, kuriems reikalinga 

informacija apie švietimo būklę, kurie siekia numatyti švietimo gaires atskiruose švietimo 

lygmenyse. Antroji labiau skirta nacionalinėms švietimo tendencijoms analizuoti, labiau priderinta 

prie tarptautinių organizacijų sistemų. Iš esmės, abiejų sistemų rodikliai sutampa, tik pirmoji labiau 

siekia aprėpti visus „indėlio-konteksto-proceso-rezultatų“ rodiklius, tuo tarpu antroji labiau 

akcentuoja proceso rodiklius. Taivano švietimo stebėsenos sistemos kūrėjai rekomenduoja suderinti 

globalius švietimo iššūkius ir reikalavimus su vietiniais, kultūriniais švietimo iššūkiais ir 

reikalavimais.  

 

Kaip būtų galima patobulinti ar pakeisti Lietuvos švietimo stebėsenos modelį, kad jis labiau 

atitiktų poreikius ir stebėsenos kaitos tendencijas? Kokios šių modelių įgyvendinimo galimybės? 

Atlikto tyrimo duomenys suponuoja du esminius probleminius švietimo stebėsenos laukus ir, 

atitinkamai, dvi esmines stebėsenos sistemos tobulinimo kryptis: 

1-a tobulinimo kryptis. Konceptualizuoti švietimo stebėsenos sistemą įvedant pagrįstas ir 

aiškias Lietuvos švietimo stebėsenos gaires. 

Švietimo sistemos stebėsena turėtų būti grindţiama šalies švietimo strategija, joje numatytomis 

švietimo gairėmis. Lietuvoje šiandien yra taip, kad esama švietimo strategija baigiasi, o naujoji dar 

nesukurta. Todėl Lietuvoje būtina ieškoti kitų referentinių atskaitos taškų, kurie galėtų apibūdinti 

švietimo stebėsenos prasmę, tikslingumą, vertę; kuriais, be to, turėtų būti grindţiama stebėsenos 

rodiklių struktūra ir tikslingumas. Tyrimo duomenys suponuoja Lietuvos švietimo stebėsenos 

sistemos konceptualųjį  pagrindą, paremtą šiais elementais: 

• indėlio-konteksto-proceso-rezultatų modelis yra laiko ir kritikos išbandytas įvairiose 

šalyse ir sudaro geras prielaidas sukurti tarptautiniu mastu atpaţįstamą ir tam tikra logika 

pagrįstą stebėsenos sistemą. Indėlio-konteksto-proceso-rezultatų modelis leidţia racionaliai 

suvokti švietimo sistemą kaip į rezultatus nukreiptą procesą, į kurį investuoja ir kurį priţiūri 

valstybė. Modelis leidţia įvertinti, suprasti, pagrįsti ir strateguoti švietimą kaip makro 

lygmens reiškinį. Švietimo stebėsenos rodiklių sistema turėtų aprėpti visas keturias modelio 

dalis ir daugumą jų komponentų, tuomet švietimas būtų kompleksiškai reprezentuojamas 

kaip į rezultatus orientuota sistema. 

                                                 
9 Taiwan„s Educational Indicator System- TEIS. 
10 Significant Indicators of Taiwan„s Education - SITE 



Š v i e t i m o  i n f o r m a c i n i ų  t e c h n o l o g i j ų  c e n t r a s  

Švietimo stebėsenos sistemos modelio tobulinimo paslaugos  

 

Galutinė ataskaita  48 | p u s l a p i s  

• naujojo viešojo valdymo politika, numananti subalansuotą viešojo sektoriaus 

administravimą. Naujojo viešojo valdymo politika derina viešojo sektoriaus sistemų 

ekonomizavimo (efektyvumo, veiksmingumo ir ekonomiškumo) ir socialinio kapitalo 

(socialinio teisingumo, lygybės, vertybių) plėtotės tikslus. Toks subalansuotas modelis įrodė 

savo prasmingumą Suomijoje, kurios švietimo sistema proceso ir rezultatų apsektu šiandien 

laikoma bene labiausiai kokybiška pasaulyje; 

• Lietuvos švietimo strateginiai tikslai, nors šiandien jie dar nėra sukurti, tačiau turėtų būti 

nuolatinio švietimo stebėsenos sistemos dalyvių dėmesio centre, stebėsenos sistemą derinant 

prie besikuriančių ir sukurtų naujos Lietuvos švietimo strategijos tikslų. Stebėsenos sistema 

turi būti suderinta su švietimo tikslais, tuomet nacionalinė švietimo ataskaita (raportas) gali 

įgauti naują analitinę ir strateginę, socialinę ir paţintinę vertę. Reikia atpaţinti ir kiek 

skirtingą švietimo strateginių tikslų ir švietimo stebėsenos sistemos prigimtį, kai strategijos 

rodikliai yra daugiau orientuoti į įvairių programų įgyvendinimą, tuo tarpu stebėsenos 

rodikliai yra daugiau orientuoti į visos švietimo sistemos būklę. Todėl būtina diferencijuoti 

rodiklius į tokius, kurie labiau orientuoti į strateginius tikslus, ir rodiklius, kurie labiau 

orientuoti į švietimo būklės reprezentavimą. 

2-a tobulinimo kryptis. Pertvarkyti valstybės švietimo rodiklių sąrašą diferencijuojant 

rodiklius pagal jų savybes: 

• stebėsenos rodiklių sistema, koreliuojanti su kitų šalių ir tarptautinėmis švietimo 

vertinimo sistemomis, leistų atlikti tarptautinius ir tarpnacionalinius palyginimus įvairiais 

pjūviais pagal įvairius poreikius. Tokios analizės ir palyginimas su išore leistų geriau paţinti 

nacionalinius švietimo raidos ypatumus. Be to, su tarptautinių organizacijų sistemomis 

koreliuojanti rodiklių sistema leistų išlaikyti pusiausvyrą tarp švietimo ekonomizavimo ir 

socialinio teisingumo švietime idealų; 

• branduolio (nuolatiniai) ir aktualijų (pagal poreikį) rodikliai, diferencijuojant rodiklius 

pagal tai, a) kurie ir kiek jų yra esminiai, leidţiantys įvertinti švietimo raidą šalyje ilgalaikiu 

aspektu ir atlikti tarptautinį įsivertinimą (branduolio nekintami rodikliai), bei b) kurie ir kiek 

jų yra leidţiantys įvertinti atskiras švietimo aktualijas, atskirus švietimo sektorius ir pan. 

(aktualijų, kintami pagal įvairius analizės poreikius, rodikliai). Reikia pripaţinti, kad 

neįmanoma sukurti tokio rodiklių sąrašo, kuris aprėptų visą švietimą, visus jo sektorius, 

visas tendencijas, aktualijas. Būtina rodiklius diferencijuoti, branduolio rodikliams 

priskiriant tokius, kurie analizuojami tarptautinėje praktikoje, kurie nusako esmines švietimo 

raidos tendencijas, nekeičiami daugelį metų, kad būtų galima atlikti palyginimus laiko ir 

pokyčių aspektais. Aktualijų rodikliams priskirtini tokie rodikliai, kurie nusako švietimo 

įvairovę ir aktualijas, yra nukreipti tiesiogiai atspindėti švietimo strateginių tikslų 

realizavimą. Aktualijų rodikliai turėtų būti keičiami atitinkamai pagal strateginių tikslų 

pasikeitimus;  

3-ia tobulinimo kryptis. Pertvarkyti valstybės švietimo rodiklių sąrašą diferencijuojant 

rodiklius pagal jų savybes švietimo stebėseną  labiau orientuojant į rezultatus  

• į švietimo rezultatus labiau nukreipta rodiklių sistema leistų geriau suprasti ir įvertinti 

švietimo indėlį, procesą ir kontekstą, atitinkamai, tikslingiau paskirstyti resursus, formuoti 

švietimo politiką. Šiuo metu vertinant švietimo sistemą didesnis dėmesys yra nukreiptas į 

procesą ir kontekstą, tuo tarpu švietimo rezultatai yra maţiau svarbus analitinio dėmesio 

objektas. Tuo tarpu rezultatai įprasmina švietimo politiką ir veiklas;  
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• besimokančiojo individualaus kelio stebėsena agreguojant duomenų bazes konkretizuoja 

švietimo rezultatų stebėseną. Individualus kelias visuose švietimo grandyse, taip pat 

individui pereinant iš vienos švietimo grandies į kitą (taip pat ir į visuomeninį – pilietinį 

dalyvavimą bei dalyvavimą darbo rinkoje) leidţia įvertinti švietimo sistemos efektyvumą, 

veiksmingumą, ekonomiškumą, socialinį teisingumą, lygybę ir etiką (pagal naujojo valdymo 

principus). 

4-a tobulinimo kryptis. Didinti statistinių duomenų analizės pagrįstumą: 

• suderinti valstybės statistikos ir švietimo statistikos sistemų sąvokas; 

• sukurti aiškias, specialistams skirtas rodiklių skaičiavimo metodikas, tiksliai nurodant 

duomenų šaltinius, duomenų specifikacijas šiuose šaltiniuose, pirminių duomenų rinkimo 

būdus ir pan.;  

• rodikliai turi būti moksliškai pagrįsti. Rodiklio pagrindimui reikalingos ne tik vartotojų 

apklausos, bet ir specialūs statistiniai tyrimai, išryškinantys rodiklio skirstinių savybes, jo 

ryšius su kitais panašiais švietimo rodikliais, su kitais švietimo stebėsenos rodikliais. Tokie 

tyrimai teikia argumentus rodiklio interpretavimui. 

5-a tobulinimo kryptis. Didinti švietimo stebėsenos sistemos prieinamumą ir viešumą  

Būtina didinti Lietuvos švietimo stebėsenos sistemos viešumą, prieinamumą, „draugiškumą“ 

vartotojui. Valstybės švietimo stebėsenos rodikliai yra skirti plačiam naudotojų ratui: politikams, 

valstybės, regiono, institucijos lygmens edukacinės sistemos valdymo specialistams, mokytojams, 

tėvams, visai visuomenei ir švietimo bendruomenei. Ši tobulinimo kryptis išreiškia keletą esminių 

reikalavimų: 

• turi būti aiškiai ir visiems vienodai suprantami tiek rodiklio turinio formuluotė, jo 

apibūdinimas, tiek pati rodiklių sistema, kuri turi ne tik atitikti švietimo struktūros ir švietimo 

procesų vaizdinį visuomenėje, bet ir jį formuoti, kad švietimo strateginiai tikslai, švietimo 

procesai, politiniai sprendimai būtų visiems, tiek specialistams, tiek visuomenei, aiškiai 

suprantami; 

• turi būti leidţiama tokia nacionalinė švietimo ataskaita (raportas), kuri aiškiai visuomenei 

pateiktų švietimo būklę, kuri būtų prieinama visiems realiems ir potencialiems švietimo 

vartotojams (specialistams, moksleiviams, tėvams, ţurnalistams, ir kt.), kurie galėtų turėti 

realų švietimo Lietuvoje vaizdą ir suvoktų švietimo politiką ir sprendimus, galėtų aktyviai 

dalyvauti švietimo veiklose. Nacionalinė švietimo ataskaita (raportas) turėtų būti 

struktūruojamas pagal „indėlio-proceso-konteksto-rezultatų“ modelį, greta branduolio 

rodiklių, aptariant tam metui aktualius vienos ar kitos švietimo srities rodiklius, ataskaitą 

papildant atskiro aktualų Lietuvai švietimo reiškinį nagrinėjančio kokybinio ar kiekybinio 

tyrimo duomenimis. Pavyzdţiui, šiandien tyrimas „vaikų ugdymas emigravimo-

reemigravimo sąlygomis“ prasmingai papildytų švietimo metinę ataskaitą (raportą).  

Pateiktas švietimo sistemos darbuotojų nuomonės tyrimo apibendrinimas supaţindina tik su 

pagrindinėmis tyrimo išvadomis bei pastebėjimais. Tuo tarpu, 1 priede pateikiamas detalus taikytos 

švietimo sistemos darbuotojų nuomonės tyrimo metodikos bei tyrimo rezultatų, naudotų siūlomoms 

tobulinimo sritims suformuoti, aprašymas. Šiame priede išsamiai aprašoma ŠVIS ir švietimo 

registrų naudotojų duomenų ir rodiklių poreikių analizė, pagrindinių problemų, kylančių 

naudojantis ŠVIS ir švietimo registrais, analizė bei duomenų rodikliams skaičiuoti rinkimo trūkumų 

ir problemų analizė. Siekiant įvertinti kaip švietimo stebėsenos sistemos tobulinamos visame 

pasaulyje, priede aprašomos ir švietimo stebėsenos sistemų kaitos tendencijos kitose šalyse.  
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3. Lietuvos švietimo stebėsenos modelio alternatyvos 

Šiuo metu tarp švietimo sistemos darbuotojų jaučiamas įvairių švietimo duomenų stygius. Tai 

patvirtina ir šio projekto apimtyje atliktas švietimo sistemos darbuotojų nuomonės tyrimas. 

Formuojant švietimo politiką ar priimant su švietimu susijusius sprendimus reikalinga ne tik 

švietimo, bet ir kitose valstybinėse informacinėse sistemose ar registruose esanti informacija, kuri 

šiuo metu nėra patogiai prieinama. Be to, sudėtinga atlikti tarptautinį pasilyginimą, kadangi 

Lietuvos švietimo stebėsenos rodikliai daţnai neatitinka rodiklių, naudojamų kitų šalių ar 

tarptautinių organizacijų, vykdant švietimo stebėseną.  

Toks fragmentiškai pateikiamos ir neuniversalios švietimo stebėsenos informacijos kaupimas bei 

pateikimas sukelia sunkumų švietimo sistemos darbuotojams kasdienėje veikloje. Tuo tarpu 

integracijų tarp skirtingų švietimo informacinių sistemų ir registrų trūkumas neleidţia kokybiškai 

vykdyti besimokančiojo individualaus kelio stebėsenos. Apibendrinant tyrimo rezultatus galima 

teigti, kad švietimo srities darbuotojai tikisi, kad Lietuvos švietimo stebėsenos modelis turėtų turėti 

tokias galimybes: 

► centralizuotą ir draugišką naudotojui prieigą prie visuose švietimo registruose ir 

informacinėse sistemose kaupiamų duomenų; 

► centralizuotą ir draugišką naudotojui prieigą prie kitų valstybės ţinybinių registrų ir 

informacinių sistemų duomenų, aktualių švietimo konteksto stebėsenai; 

► iš pirminių duomenų lanksčiai formuoti rodiklius aktualius to meto situacijai; 

► stebėti švietimo strateginiuose dokumentuose apibrėţtų krypčių įgyvendinimą; 

► vykdyti besimokančiojo individualaus kelio stebėseną švietimo sistemoje. 

Remiantis šiais bei kitais tyrimo metu nustatytais poreikiais Lietuvos švietimo stebėsenos modeliui, 

buvo suformuluotos dvi galimos alternatyvos, kurios skiriasi tiek veiklos, tiek įgyvendinimo 

prasme, tačiau abi tenkina aukščiau įvardintus lūkesčius: 

• visuminė stebėsena: 

• švietimo stebėsenos sistemoje naudojami detalūs institucinio lygmens šaltinių 

(Mokinių registras, Pedagogų registras, SODRA, VMI ir kt.) duomenys; 

• duomenys neagreguojami, sudaromos prielaidos jų visapusiškai analizei; 

• duomenys iš skirtingų švietimo sistemos grandţių informacinių sistemų ir registrų 

renkami ir integruojami asmens lygmenyje. 

• dalinė (imties) stebėsena: 

• duomenys ir jau suskaičiuoti rodikliai renkami iš uţ atitinkamas švietimo sritis 

atsakingų institucijų informacinių sistemų ir registrų (MOSTA, KVIS ir kt.); 

• dalis / visi gaunami duomenys būna jau agreguoti pagal uţ atitinkamą švietimo sritį 

atsakingos institucijos poreikius; 

• dėl atskirų sistemų lygyje vykdomo duomenų agregavimo, nėra įmanoma duomenų 

integracija asmens lygmenyje, todėl, norint stebėti besimokančiojo individualaus 

kelio švietimo sistemoje stebėseną, turėtų būti vykdomas longitudinis tyrimas. 
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Kiekviena iš pateiktų alternatyvų turi savo privalumų ir trūkumų. Toliau esančioje lentelėje 

pateikiamas šių alternatyvų palyginimas pagal tam tikrus kriterijus. Lentelėje pateikiamas 

ţymėjimas „“ atspindi alternatyvos stipriąsias puses, o „“ – silpnąsias puses. 

 

 

 

 

7 lentelė. Alternatyvų palyginimas 

Kriterijai Pirmoji alternatyva Antroji alternatyva 

Galimybė stebėti individo kelią švietimo sistemoje   

Įgyvendinimo sąnaudos ir kompleksiškumas   

Palaikymo sąnaudos ir palaikymo sudėtingumas   

Kaupiamų duomenų tikslumas ir išsamumas   

Potenciali duomenų nauda kitoms (ne švietimo 

sistemos) organizacijoms   

Galimybė pateikti istorinius duomenis   

Papildomų duomenų (nuomonės) rinkimo galimybė / 

paprastumas   

 

Įgyvendinant tiek pirmąją tiek antrąją alternatyvą būtų sudaryta galimybė stebėti individo kelią 

švietimo sistemoje, būtų nesudėtinga pradėti rinkti papildomus duomenis. Nors pirmosios 

alternatyvos įgyvendinimas yra sudėtingesnis nei antrosios, tačiau vertinant pagal palaikymo 

sąnaudas pirmosios alternatyvos atveju jos turėtų būti maţesnės nei antrosios (dėl longitudinio 

tyrimo). Be to, įgyvendinus pirmąją alternatyvą būtų galima iškart turėti istorinius duomenis apie 

besimokančiojo kelią švietimo sistemoje, o antros alternatyvos atveju šių duomenų reikėtų laukti 

bent keletą metų. Pirmoji alternatyva taip pat potencialiai galėtų pasitarnauti ne tik švietimo, bet ir 

kitoms sritims, kadangi joje būtų sukaupti duomenys apie visą šalį individo lygmenyje įvairiais 

pjūviais.  

Siekiant pasirinkti tinkamą švietimo stebėsenos modelio alternatyvą, svarbu įvertinti ne tik 

silpnąsias ir stipriąsias puses, bet ir švietimo sistemos kontekstą. Antroji siūloma švietimo 

stebėsenos modelio alternatyva šiuo metu yra įgyvendinta ir funkcionuojanti Vokietijoje. 

Pagrindinė prieţastis, turėjusi įtakos tokio modelio pasirinkimui yra Vokietijos administracinis 

suskirstymas į 16 federacinių ţemių, kurios kiekviena turi atskiras švietimo stebėsenos sistemas bei 

vadovaujasi skirtingais švietimo stebėsenos principais. Švietimo sistemų įvairovė sukeltų daug 

sunkumą norint integruoti jas tarpusavyje, t.y. pirmosios alternatyvos įgyvendinimas būtų 

reikšmingai sudėtingesnis nei antrosios. 

Atsiţvelgiant į maţesnę bei ne tokią sudėtingą Lietuvos švietimo sistemą, silpnąsias ir stipriąsias 

puses bei atlikto švietimo sistemos darbuotojų nuomonės tyrimo rezultatus siūlome prioritetą teikti 
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pirmajai švietimo stebėsenos modelio alternatyvai. Šios alternatyvos pagalba būtų sukurta vieninga 

sistema leidţianti vykdyti išsamią Lietuvos švietimo stebėseną t.y. stebėti tiek atskirų švietimo 

grandţių būklę, tiek individų ugdymo kelią tarp atskirų švietimo grandţių. 

3.1 Lietuvos švietimo stebėsenos modelio įgyvendinimo alternatyvos 

Remiantis atliko tyrimo rezultatais buvo įvertinta esama švietimo stebėsenos situacija. Atsiţvelgiant 

į tyrimo rezultatų išvadas – fragmentiškai vykdomą švietimo stebėseną bei sąsajos tarp skirtingoms 

švietimo grandims skirtų registrų ir informacinių sistemų trūkumą – pagrindinis akcentas naujajame 

švietimo stebėsenos modelyje teikiamas integracijai tarp skirtingų švietimo bei kitų valstybinių 

registrų ir informacinių sistemų. Priede 2 “Modelio funkcinė – techninė specifikacija” yra  

pateikiamas pagrindinių registrų bei informacinių sistemų, kurių integracija yra esminė, siekiant 

tinkamai vykdyti švietimo stebėseną, sąrašas.  

Įvertinus švietimo darbuotojų nuomonės tyrimo rezultatus kartu su ketinamais integruoti švietimo ir 

kitais valstybės registrais bei informacinėmis sistemomis, galima apibrėţti keletą skirtingų 

naudojamos informacijos poreikio lygmenų: 

► 1 lygmuo. Informacija naudojama visos šalies mastu. Ši informacija padeda įvertinti 

švietimo sistemos būklę nacionaliniu mastu ir priimti sprendimus, susijusius su skirtingų 

švietimo grandţių valdymu. Šio lygmens informacijos pagalba formuojama nacionalinė 

švietimo politika, todėl daţniausiai tai apima Švietimo ir mokslo ministerijos informacijos 

poreikius. Šio lygmens informacijos poreikius tenkins ŠVIS; 

► 2 lygmuo. Informacija naudojama regioniniu arba švietimo lygmeniu. Ši informacija padeda 

įvertinti švietimo sistemos būklę regioniniu lygmeniu ir priimtus sprendimus, susijusius su 

skirtingų švietimo institucijų vykdomos veiklos koordinavimu ir/arba valdymu. Šio lygmens 

informacijos pagalba vykdomas regioninės švietimo politikos formavimas ir veiklų 

planavimas. Daţniausiai šio lygmens informacija naudojama savivaldybių švietimo skyrių ar 

įvairių valstybinių institucijų, kurių veikla susijusi su atskiromis švietimo grandimis ir jose 

esančiomis institucijomis (pavyzdţiui, NMVA, MOSTA ir kt.). 2 lygmens informacijos 

poreikius tenkina įvairios regioninės ar konkrečiai švietimo grandţiai skirtos informacinės 

sistemos, tokios kaip KVIS ir kt.; 

► 3 lygmuo. Informacija yra naudojama kasdienėje institucijų ar skirtingų švietimo grandţių 

objektų veikloje. Ši informacija daţniausiai pateikiama suvedant ir tikslinant duomenis bei 

administruojant vykdomas veiklas. Daţniausiai šio lygmens informacija naudojama įvairių 

švietimo institucijų ir įstaigų (pavyzdţiui, bendrojo lavinimo mokyklos, darţeliai ir kt.) bei 

kitų valstybės institucijų ir įstaigų (SODRA, VMI, LR sveikatos apsaugos ministerija ir kt.). 

Trečiojo lygmens informacija kaupiama įvairiuose vietinio lygmens ar konkrečiai įstaigai ar 

institucijai skirtuose registruose ar informacinėse sistemose. 

Atsiţvelgiant į apibrėţtus tris informacijos poreikio lygmenis bei esamos situacijos įvertinimą 

pateikiamos siūlomos Lietuvos švietimo stebėsenos modelio įgyvendinimo alternatyvos: 

► atnaujinta ŠVIS integruojama su kiekvienu duomenų šaltiniu; 

► atnaujintai ŠVIS reikalingi duomenys kaupiami atskirame duomenų sandėlyje; 

► sukuriamas bendras duomenų sandėlis, kuris tampa pagrindiniu visoms švietimo IS. 

Pateiktos įgyvendinimo alternatyvos skiriasi techniniais įgyvendinimo principais bei skirtingų 

informacijos poreikio lygmenų tarpusavio sąsajomis. Įvertinus kiekvienos iš alternatyvų ypatumus 

galima išskirti silpnąsias ir stipriąsias puses, kurios pateikiamos toliau ataskaitoje. 
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17 paveikslas.  Pirmoji švietimo stebėsenos modelio įgyvendinimo alternatyva 

Atnaujinta ŠVIS integruojama su kiekvienu duomenų šaltiniu. Pirmojoje alternatyvoje, siekiant 

uţtikrinti galimybę pasiekti visų švietimo grandţių savalaikę ir kokybišką informaciją, ŠVIS 

realizuotos sąsajos su kiekvienu iš egzistuojančiu duomenų šaltiniu. Pasirinkus šią alternatyvą, 

siauresnės specializacijos informacinėse sistemose ar registruose suvesti duomenys integracijos 

sąsajų pagalba pasiekiami tiek 2 lygmens informacinėse sistemose tiek atnaujintoje ŠVIS. Dalinai 

apdorota pirminė informacija ar papildomi duomenys, esantys 3 lygmens informacinėse sistemose 

integracijos sąsajų pagalba, taip pat, pasiekiami per atnaujintą ŠVIS. Įgyvendinus šią alternatyvą, 

atnaujintame ŠVIS kitose informacinėse sistemose ir registruose esantys duomenys nekaupiami, 

tačiau suformavus uţklausą jie pasiekiami integracijų sąsajų pagalba. Didţiausias šios 

įgyvendinimo alternatyvos privalumas – prieinami naujausi švietimo duomenys, kadangi 

informaciją į atnaujintą ŠVIS visuomet pateks iš pirminių duomenų šaltinių. Silpnosios šios 

alternatyvos pusės apima, visų pirma, sudėtingą integracijos sąsajų administravimą ir sunkumus, 

kylančius fiksuojant duomenų pasikeitimus. Atsiţvelgiant į jau esamas bei planuojamas sąsajas, 

pirmosios alternatyvos įgyvendinimas vertinamas kaip vidutiniškai sudėtingas, tačiau tolimesnis 

sukurtų integracijos sąsajų administravimas gali sukelti švietimo stebėsenos sistemos palaikymo 

sunkumų. 

 

18 paveikslas.  Antroji švietimo stebėsenos modelio įgyvendinimo alternatyva 

Atnaujintai ŠVIS reikalingi duomenys kaupiami duomenų sandėlyje. Antrojoje alternatyvoje, 

duomenys iš egzistuojančių duomenų šaltinių (antro informacijos lygmens bei dalinai iš trečio 

informacijos lygmens) patenka į sukurtą duomenų sandėlį ir jame toliau kaupiami. Taip pat, išlieka 

arba kuriamos numatytos egzistuojančių duomenų šaltinių sąsajos su antro informacijos lygmens 
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informacinėmis sistemomis. Atnaujintos ŠVIS naudotojų atliekamos operacijos bus vykdomos su 

duomenų sandėlyje kaupiama informacija. Įgyvendinus šią alternatyvą būtų sparčiau vykdomos 

uţklausos bei būtų įgyvendinta galimybė stebėti kaupiamų duomenų istoriją, t.y. bus aiškiai matomi 

duomenų pasikeitimai. Silpnąsias šios alternatyvos puses sudaro kuriamos papildomos sąsajos bei 

rizika, kad duomenys ir rodikliai atnaujintoje ŠVIS ir antro lygmens informacinėse sistemose gali 

būti skirtingi dėl skirtingų pateikimo terminų ar galimo vėlinimosi. Atsiţvelgiant į išskirtas 

stipriąsias ir silpnąsias alternatyvos puses tiek jos įgyvendinimas tiek palaikymas yra vertinami kaip 

vidutiniškai sudėtingi. 

 

 

  

19 paveikslas.  Trečioji švietimo stebėsenos modelio įgyvendinimo alternatyva 

Bendras duomenų sandėlis visoms švietimo IS. Įgyvendinant trečiąją alternatyvą kuriamos 

sąsajos tarp trečio informacijos lygmens informacinių sistemų ir registrų bei sukurto duomenų 

sandėlio bei tarp duomenų sandėlio ir kitų švietimo bei kitų valstybinių informacinių sistemų. 

Duomenys iš trečio lygmens duomenų šaltinių patenka į duomenų sandėlį. Tiek atnaujintoje ŠVIS 

tiek kitose informacinėse sistemose operacijos atliekamos su duomenų sandėlyje kaupiama 

informacija. Taip pat kaip ir antrosios alternatyvos atveju, duomenų sandėlio pagalba būtų 

paprasčiau sekti duomenų pakeitimus ir sparčiau vykdomos pateiktos uţklausos. Taip pat, būtų 

sukurtas vieningas duomenų šaltinis visiems švietimo duomenims ir tai turėtų įtakos naudojamos 

informacijos kokybės ir patikimumo uţtikrinimui. Vertinant šios alternatyvos silpnąsias puses 

galima išskirti  kylančią riziką dėl greitaveikos, kylančią dėl centriniame duomenų sandėlyje 

kaupiamo didelio kiekio duomenų gali kilti techninių kliūčių norint pasiekti tam tikrą informaciją, 

bei riziką dėl duomenų saugumo, kylančią dėl duomenų sandėlyje kaupiamų asmeninių duomenų, 

leidţiančių gauti informaciją apie kiekvieno asmens istoriją švietimo sistemoje. Naujai atsiţvelgiant 

į poreikį sukurti ne tik duomenų sandėlį, bet ir naujas integracijos sąsajas, šios alternatyvos 

įgyvendinimas vertinamas kaip didelio sudėtingumo lygio, tačiau vieningo duomenų sandėlio 

sukūrimas lemtų santykiniai maţą palaikymo sudėtingumo lygį.  

Lentelėje apačioje yra pateiktas apibendrintas kiekvienos įgyvendinimo alternatyvos įvertinimas 

atsiţvelgiant į jų silpnąsias ir stipriąsias puses bei įgyvendinimo ir palaikymo sudėtingumą. 
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8 lentelė.  Švietimo stebėsenos modelio įgyvendinimo alternatyvos 

 
Stipriosios pusės  Silpnosios pusės 

Įgyvendinimo 

sudėtingumas 
(santykinis)  

Palaikymo 

sudėtingumas 
(santykinis) 

1 alternatyva 
NŠVIS 

integruojama su 

kiekvienu 

duomenų 

šaltiniu  

► Prieinami naujausi 

duomenys 

► Sudėtinga fiksuoti / 

nefiksuojami 

duomenų 

pasikeitimai  

► Komplikuotas 

integracijos sąsajų 

administravimas  

► Nevieningas 

duomenų šaltinis 

  

2 alternatyva 
NŠVIS 

reikalingi 

duomenys 

kaupiami 

duomenų 

sandėlyje  

► Matoma duomenų 

istorija 

► Spartus uţklausų 

vykdymas 

► Duomenys ir 

rodikliai gali skirtis 

nuo kitų 

informacinių 

sistemų (dėl 

vėlinimo ir kt.) 

► Kuriamos 

papildomos sąsajos 

(kurių galima 

išvengti) tarp IS 

► Nevieningas 

duomenų šaltinis  

  

3 alternatyva 
Bendras 

duomenų 

sandėlis visoms 

švietimo IS  

► Matoma duomenų 

istorija 

► Spartus uţklausų 

vykdymas 

► Vieningas šaltinis 

visiems švietimo 

duomenims 

► Išauga technologinė 

rizika dėl duomenų 

saugumo ir 

greitaveikos  

  

 

Pateiktų alternatyvų silpnųjų ir stipriųjų pusių įvertinimas bei vienos iš alternatyvų pasirinkimas 

turėtų būti tolimesnis švietimo stebėsenos modelio vystymo ţingsnis. Svarbu, norint pasiekti iškeltų 

projekto tikslų bei kokybiškų rezultatų, identifikuoti alternatyvą labiausiai atitinkančią esamus 

švietimo informacijos naudotojų poreikius bei atitinkamos alternatyvos įgyvendinimo galimybes. 

4. Siūlomo Lietuvos švietimo stebėsenos modelio aprašas 

Remiantis, surinkta tyrimo informacija, uţsienių šalių patirtimi ir pirmaujančiomis praktikomis bei 

numatomais švietimo sistemos poreikiais buvo parengtos švietimo stebėsenos modelio alternatyvos.  

Įvertinus alternatyvas, atsiţvelgiant į jų įgyvendinimo galimybes, sudėtingumą, tobulinimo 

galimybes ateityje, buvo pasirinkta trečioji alternatyva t.y. kuriamas duomenų sandėlis Švietimo IS 

bei registrams, kas suteikia ŠVIS galimybę ne tik gauti, bet ir teikti informaciją kitoms IS. 

Šiame skyriuje detaliai aprašomą Lietuvos švietimo stebėsenos modelį sudaro:  

• modelio alternatyvos bendrieji principai; 

• paskirčių ir funkcionalumo aprašymas; 

• struktūrinė organizacija; 

• informacinė – technologinė aplinka; 
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• techninės struktūros ir besikeičiančių ŠVIS funkcionalumų aprašymas; 

• įgyvendinimo, tvarumo palaikymo ir funkcionavimo kokybės uţtikrinimo rekomendacijos. 

Toliau šioje ataskaitos dalyje pateikiamas detalus siūlomo Lietuvos švietimo stebėsenos modelio ir 

pagrindinių jo elementų aprašymas. 

4.1 Siūlomo švietimo stebėsenos modelio bendrieji principai 

Remiantis atlikto Tyrimo rezultatais, šiuo metu švietimo sistemos, jos posistemių, atskirų elementų 

būklės (toliau – švietimo sistemos būklės) stebėsena yra vykdoma fragmentiškai. Nėra sąsajos, kuri 

leistų reguliariai stebėti faktinį asmenų ugdymo kelią tarp skirtingų švietimo sistemos grandţių. Yra 

sukurti registrai ir informacinės sistemos atskiroms švietimo grandims, tačiau jos neintegruotos 

tarpusavyje, pavyzdţiui, studentų ir mokinių registrai, gyventojų registras ir t.t., todėl kyla nemaţai 

problemų norint surinkti duomenis apie sąsajas tarp švietimo grandţių, taip pat, juos susieti su 

demografine informacija (pavyzdţiui, kaip mokymosi pasiekimai priklauso nuo tėvų socialinės 

padėties arba darbo uţmokestis priklauso nuo studijų rezultatų). 

Siūlomas švietimo stebėsenos modelis turi vieną esminį skirtumą – integraciją tarp skirtingų 

švietimo grandţių ir demografinių duomenų ir dėl to sukuriamos prielaidos individualaus 

besimokančiojo kelio švietimo sistemoje stebėsenai. Pagal  siūlomą modelį  vykdant švietimo 

stebėseną būtų remiamasi tiek švietimo, tiek kitose valstybės informacinėse sistemose ir 

valstybiniuose ar ţinybiniuose registruose (pavyzdţiui, SODRA, VMI ar Registrų centro tvarkomos 

valstybės informacinės sistemos ir valstybiniai ar ţinybiniai registrai) saugomais duomenimis. Taigi 

siūlomas švietimo stebėsenos modelis suteiks galimybę analizuoti duomenis, kurie leis apibendrinti 

faktinę informaciją, pavyzdţiui: 

► kaip tam tikrų metų tam tikrų aukštojo mokslo studijų absolventams sekėsi mokykloje? 

(sąsaja tarp skirtingų švietimo grandţių);  

► kaip besimokančiųjų pasiekimai mokykloje ir aukštojo mokslo įstaigoje priklauso nuo tėvų 

pajamų? (socialinės informacijos integracija); 

► kokia yra atskirų mokyklų sukuriama pridėtinė vertė? (integruoti socialiniai, pasiekimų ir kt. 

duomenys leidţia pradėti vertinti iki šiol sunkiai apskaičiuojamus rodiklius); 

► kaip švietimo rezultatai priklauso nuo infrastruktūros ir kitų veiksnių? (turint detalius 

duomenis ŠVIS, bus galima analizuoti įvairių rodiklių tarpusavio priklausomybes). 

Siūlomoje pirmojoje švietimo stebėsenos modelio alternatyvoje duomenys būtų integruojami pagal 

asmenis, o pateikiant konkrečias ataskaitas – nuasmeninami siekiant išlaikyti konfidencialumą. 

Svarbus šios alternatyvos akcentas – siekis atsiţvelgti į tikslinių grupių interesus, t.y. stebėsenos 

modelis būtų universalus (renkami ir kaupiami visų švietimo sistemos grandţių duomenys), o 

teikiama informacija – objektyvi ir patikima (duomenys gaunami iš pirminių šaltinių). Be to, 

siekiant įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą stebėseną būtų uţtikrinamas stebėsenos modelio 

teikiamų duomenų tęstinumas ir palyginamumas. Siekiant uţtikrinti išvardintų modelio elementų 

įgyvendinimą, buvo suformuluoti pagrindiniai švietimo sistemos būklės stebėsenos principai: 

• integracija – apjungiami konkretaus asmens duomenys, gaunami iš skirtingų informacijos 

šaltinių; 

• konfidencialumas ir anonimiškumas – sistemoje pateikiami tik nuasmeninti duomenys; 

• universalumas – atsiţvelgiama į visų tikslinių grupių interesus; 

• objektyvumas – informacija pateikiama aiškiai ir tiksliai; 
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• patikimumas – uţtikrinamas duomenų teikimas iš pirminių šaltinių; 

• tęstinumas – uţtikrinamas švietimo stebėsenos proceso nenutrūkstamas vykdymas; 

• palyginamumas – uţtikrinama galimybė skirtingų švietimo grandţių duomenis lyginti 

tarpusavyje. 

4.2 Modelio paskirtis ir funkcionalumas 

Švietimo stebėsenos modelio paskirtis - teikti informaciją, reikalingą švietimo politikai planuoti ir 

vertinti jos įgyvendinimą, taip pat stebėti, prognozuoti ir vertinti švietimo sistemos, jos posistemių ir 

atskirų elementų būklę pagal įvairius analitinius pjūvius. 

Atsiţvelgiant į Švietimo stebėsenos modelio paskirtį yra išskiriami penki pagrindiniai modelio 

funkcionalumai: 

• švietimo politikos planavimas ir įgyvendinimas – tai tikslų nustatymas, įgyvendinimo 

priemonių parinkimas, jų įgyvendinimas, vertinimas ir atskaitomybė; 

• švietimo sistemos ir jos posistemių, atskirų elementų būklės stebėsena – tai pagal 

apibrėţtus kriterijus suformuoti stebėsenos rodikliai, kurie atspindi vieną ar kitą švietimo 

sritį; 

• švietimo sistemos ir jos posistemių, atskirų elementų būklės analizė – tai vienoje vietoje 

prieinami duomenys pagal įvairius analitinius pjūvius (švietimo grandys, lygiai, gyventojų 

registro ir kt. informacija); 

• tyrimų duomenų bazė – tai sritis kuri įgalina atskirus Švietimo stebėsenos sistemos 

vartotojus gauti analitikų jau paruoštas ataskaitas apie tam tikras švietimo sritis; 

• integracija – tai sistemos ryšiai su kitomis IS ir registrais. Pagal siūlomą modelį Švietimo 

stebėsenos sistema naudosis kitų informacinių sistemų ir registrų surinktais duomenimis, 

todėl nebereikės pakartotinai rinkti tų pačių duomenų. 

Išvardinti pagrindiniai švietimo stebėsenos modelio funkcionalumai turės įtakos informacijos 

gavimo procesui ir suteiks galimybę švietimo politikams ir strategams paprasčiau priimti 

informacija grįstus sprendimus. Švietimo politikos planavimo ir įgyvendinimo funkcionalumas bus 

įgyvendintas ŠVIS susiejant su Stebėsenos informacine sistema (toliau – SIS). Švietimo sistemos 

būklės stebėsena bus vykdoma naudojant rodiklių lenteles. Šios lentelės bus bendros tam tikriems 

švietimo lygiams, institucijoms ar sritims. Tiek pirminius duomenis, tiek iš jų apskaičiuotus 

rodiklius bus galima analizuoti ir perţiūrėti įvairiais pjūviais pasitelkiant analizės įrankį. ŠVIS 

integracija su duomenų sandėliu, kuris bus bendras visoms švietimo informacinėms sistemoms ir  

registrams, leis gauti įvairią su švietimu susijusią informaciją, papildomai neapsunkinant esamų 

informacijos tiekėjų. Numatoma atliktų tyrimų duomenų bazė įgalins sistemos vartotojus, 

papildomai dar gauti analitikų jau paruoštas, su vartotojo interesų sritimi susijusias ataskaitas. 

Toliau esančiame paveiksle pateikiama siūlomo švietimo stebėsenos modelio schema.  
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20 paveikslas.   Švietimo Stebėsenos modelio schema 

 

1. Funkcionalumas:  Švietimo politikos planavimas ir įgyvendinimas 

Siekiant įgyvendinti vieną iš tyrimo metu nustatyti tobulinimo krypčių (pertvarkyti valstybės 

švietimo rodiklių sąrašą diferencijuojant rodiklius pagal jų savybes švietimo stebėseną labiau 

orientuojant į rezultatus) bus pasitelktas SIS projekto apimtyje kuriamas švietimo Stebėsenos 

modelis, kuris iš esmės padengia tikslų nustatymo, jų įgyvendinimo ir vertinimo funkcijas. Detalus 

stebėsenos modelio aprašas su konkrečiomis procedūromis, kriterijų sudarymo rekomendacijomis ir 

pan. buvo patvirtintas 2010 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 

1220 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birţelio 6 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl 

Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Šioje metodikoje yra apibrėţtas strateginio planavimo procesas, jo dalyvių vaidmenys ir 

atskaitomybė. LR Švietimo ir mokslo ministerija, kaip Vyriausybei atskaitinga institucija, šiuo 

dokumentu privalo remtis vykdydama strateginio planavimo procesą. Atitinkamai ji turės teikti 

duomenis ir į SIS. 

SIS projekto apimtyje sukurtos informacinės sistemos funkcionalumo dubliavimas su ŠVIS nebūtų 

logiškas. Todėl turi būti kuriama sąsaja, kuri leis uţtikrinti, kad ŠVIS stebimi rodikliai būtų 

perkeliami į LR Švietimo ir mokslo ministerijos bei jai pavaldţių institucijų veiklos planus.  

2. Funkcionalumas:  Švietimo sistemos ir jos posistemių, atskirų elementų būklės stebėsena 

Skirtingų informacinių sistemų integracija asmens lygmenyje leis suformuoti tiek objektyvius, tiek 

subjektyvius (pavyzdţiui, asmens nuomonės) rodiklius pagal įvairias švietimo sritis ir lygius. Toliau 

esančiame paveiksle pavaizduota, kaip jungiant rodiklius sukurti indikatoriai galės parodyti atskirų 

sričių būklę ir jų pokyčius laike. Taip pat bus galima apskaičiuoti ir įvertinti atskirų įstaigų pridėtinę 

vertę ir kt. dominančius rodiklius. Šis funkcionalumas padės švietimo politikams, strategams ir 

analitikams stebėti ir vertinti švietimo būklę, pagal atskiras sritis. 
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21 paveikslas.  Siūlomo švietimo stebėsenos modelio rodiklių stebėsenos funkcionalumas 

Paveiksle yra vaizduojama viena iš galimybių , kaip galėtų realiai atrodyti atskirų švietimo sistemos 

ir jos posistemių, atskirų elementų būklės ataskaitos. Sistemoje bus galima pasirinkti skirtingus 

informacijos pateikimo būdus. 

3. Funkcionalumas:  Švietimo sistemos ir jos posistemių, atskirų elementų būklės analizė 

Švietimo sistemos ir jos posistemių, atskirų elementų būklės analizės funkcionalumas leis surinktus 

duomenis analizuoti įvairiais pjūviais: 

• išsilavinimas (lygis, baigtos mokyklos, paţymiai, lankomumas ir kt.); 

• demografinė informacija (lytis, amţius, tėvai (pavyzdţiui, socialinė padėtis) ir kt.); 

• švietimo infrastruktūra (kilnojamas, nekilnojamas turtas, būklė, kiekis ir kt.); 

• švietimo personalas (kvalifikacija, staţas, motyvacija, kaita ir kt.); 

• kita.  

Pagrindinis skirtumas nuo šiuo metu ŠVIS esančių analitinių įrankių bus tas, kad duomenys 

analizuojami asmens lygmenyje. Dėl to atsiranda galimybė matyti tokią šiuo metu sunkiai 

surenkamą informaciją, kaip: kuri dalis vaikų nelanko bendrojo lavinimo mokyklos arba kaip 

priklauso mokymosi rezultatai ir įsidarbinus gaunamas atlyginimas ir t.t. Bendrai analizės 

funkcionalumas vaizduojamas toliau esančiame paveiksle. 
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Ikimokyklinis 

ugdymas

Pradinis 

ugdymas

Priešmokyklinis 

ugdymas

Pagrindinis 

ugdymas

Vidurinis 

ugdymas

Profesinis 

mokymas

Aukštasis 

mokslas
Darbo rinka

Neformalus 

švietimas

Neformalus švietimas Formalus švietimas Savišvieta
Š
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Išsilavinimas: Aukštasis

Pajamos: 100-120 tūkst. per metus

Dirba pagal specialybę: Taip

Imties parametrai

Imtis Populiacija

Tėvų pajamų 

pasiskirstymas

Mokymosi 

rezultatai

Dalyvavimas 

neformaliajame 
švietime
...

Imties palyginimas su populiacija, 
kai imties asmenys buvo pradiniame ugdyme

12

 

22 paveikslas.  Švietimo stebėsenos modelio rodiklių funkcionalumas (pavyzdys) 

Pavyzdyje rodoma, kad analitinis įrankis leis pasirinkti norimus imties parametrus bei dominančius 

rodiklius skirtingose švietimo grandyse. Šiuo atveju dominantys rodikliai yra: 

• tėvų pajamų pasiskirstymas; 

• mokymosi rezultatai; 

• dalyvavimas neformaliajame švietime. 

Imtį apibūdinantys parametrai (filtravimo kriterijai): 

• aukštasis išsilavinimas; 

• 100 - 120 tūkst. pajamos per metus; 

• asmuo dirba pagal specialybę. 

Taigi toks analizės įrankis leis gana greitai ir nesudėtingai gauti faktinę informaciją reikalingą 

priimant sprendimus ir formuojant švietimo politiką. Duomenis bus galima eksportuoti į statistinės 

analizės paketus (pavyzdţiui, SAS, SPSS, MATLAB ir kt.), todėl švietimo analitikai gaus iki šiol 

neprieinamą detalumo ir tikslumo lygį analizuojant su švietimu susijusią problematiką, tarpusavio 

priklausomybes ir tendencijas. 

4. Funkcionalumas: Atliktų tyrimų duomenų bazė 

Respondentai tyrimo metu nurodė, jog šiuo metu naudojama ŠVIS daţniausiai atlieka duomenų 

paieškos ir pateikimo funkcijas, tačiau jai trūksta analitinio funkcionalumo. Modifikuojant ŠVIS yra 

numatoma sukurti švietimo tyrimų duomenų bazę, kurioje būtų saugomi su Lietuvos švietimo 

sistema susiję tyrimai. Sistemos naudotojai turės galimybę sukurtoje tyrimų duomenų bazėje atlikti 

paiešką pagal įvairius parametrus, pavyzdţiui švietimo grandį, temą, autorių, pavadinimą, raktinių 

ţodţių junginį ir t.t. Taip pat ŠVIS naudotojui, ieškančiam tam tikros informacijos ar rodiklių 

sistema automatiškai pasiūlys perţiūrėti jau parengtas tyrimo ataskaitas, kurios yra susijusios su 

vartotojo ieškoma informacija.  
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Pavyzdţiui, sistemos naudotojas ieško rodiklių atspindinčių IKT panaudojimą švietimo procese. 

Lygegrečiai savo paieškai jis sistemoje gali pasirinkti funkciją, kuri leidţia perţiūrėti visus tyrimus, 

kurie yra susiję su IKT panaudojimu švietimo procese ar juose yra minimos IKT.  

Parengti dokumentai tik po patvirtinimo atsiras tyrimo duomenų bazėje. Tai uţtikrins, kad talpinami 

darbai yra gerai parengti ir patikimi. Sistemoje bus galimybė kartu įkelti ar suvesti kitą su tyrimu 

įsisijusią naudingą informaciją unifikuota forma: 

• tyrimų atlikimo ir duomenų surinkimo metodikas; 

• tyrimuose naudotus duomenis įvairiais formatais (xls, csv, spss ir kt.); 

• tyrimuose naudotus dokumentus (anketas, modelius ir t.t.); 

• informaciją apie tyrimą atlikusį asmenį/asmenis; 

• kt. 

Pateikiant šiuos susijusius dokumentus ir informaciją bus galima uţtikrinti didesnį atliktų tyrimų 

patikimumą bei aiškumą, taip pat, tai suteiks galimybę kitiems asmenims pasinaudoti tyrime 

naudotais duomenimis ar atidţiau ištyrinėti tyrimo metodikas, ar naudotus dokumentus. 

 

5. Funkcionalumas:  Integracija  

Siekiant įdiegti aukščiau aprašytą analitinį funkcionalumą ir galimybę formuoti rodiklius bei stebėti 

juos asmeniui „keliaujant“ tarp skirtingų švietimo sistemos grandţių būtina sąlyga – tiek švietimo, 

tiek kitų valstybės registrų integracija. Integracijos funkcionalumas apjungs šiuo metu skirtinguose 

registruose esančią informaciją apie konkretų asmenį.  

ŠVIS bus integruojama su kitomis informacinėmis sistemomis bei registrais. ŠVIS tiek gaus, tiek ir 

teiks informaciją informacinėms sistemoms, su kuriomis bus integruota. Dėl integracijų bus galima 

optimizuoti renkamos informacijos kiekius bei išvengti duomenų dubliavimo ir skirtingų duomenų 

versijų. 

4.3 Modelio duomenų ir rodiklių organizacija  

Pirminiai duomenys 

Pirminiai duomenys bus grupuojami pagal siūlomus tris pagrindinius švietimo sistemos stebėsenos 

objektus: 

• besimokantieji – tai mokiniai, studentai ir kiti asmenys, esantys bet kurioje švietimo 

sistemos grandyje (formaliajame, neformaliajame švietime, savišvietoje ir švietimo 

pagalboje) ir dalyvaujantys mokymosi procese; 

• personalas apimantis bet kokius kitus asmenis, kurie dalyvauja mokymo procese ir/ar 

ugdymą palaikančiose funkcijose, kaip kad pavyzdţiui mokytojai, mokyklų administracijos 

darbuotojai ir kt.; 

• institucijos – apima švietimo įstaigas (mokyklas, universitetus ir pan.), švietimų įstaigų 

turimą turtą bei išteklius. Numatoma, kad švietimo stebėsenos modelyje maţiausias 

stebimas vienetas bus ugdymo institucija (darţelis, mokykla, universitetas, profesinė 

mokykla ir kt.) apie kurią bus renkami duomenys. 

Toliau pateikiamas išsamus švietimo stebėsenos objektų aprašymas. 

Besimokantieji 
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Apie besimokančiuosius duomenys yra renkami įvairiais parametrais. Iš esmės parametrus apibrėţia 

duomenis renkanti institucija, tačiau išlaikant duomenų rinkimą asmens lygyje, duomenų sandėlyje 

atsiduriantys, duomenys susiejami su asmeniu ir gali būti analizuojami įvairiais parametrais. 

Ţemiau pavyzdyje nurodoma viena iš galimybių kokiais parametrais būtų galima įvertinti 

besimokantįjį asmenį: 

• demografinė informacija: 

• lytis; 

• amţius; 

• šeimos socialinė padėtis; 

• šeimyninė padėtis; 

• ir t.t. 

• ugdymo parametrai: 

• išsilavinimo lygis; 

• lankomumas; 

• paţymių lygis; 

• kalbos; 

• kalbų mokėjimo lygis; 

• mokymo ar studijų forma; 

• nesimokymo prieţastys; 

• Ir t.t. 

Svarbu pabrėţti, jog siūlomame švietimo stebėsenos modelyje duomenys būtų integruojami pagal 

asmenis, o pateikiant konkrečias ataskaitas – nuasmeninami siekiant išlaikyti konfidencialumą. 

Personalas 

Dėl integracijų ŠVIS gaus bendrinius duomenis apie asmenį iš gyventojų registro ir SODRA, todėl 

personalo duomenys surinkti iš pedagogų registro, papildys jau turimus duomenis. Kaip pavyzdį 

paimkime mokytoją. Jį būtų galima aprašyti tokiais parametrais: 

• kvalifikacijos laipsnis; 

• kvalifikacijos kategorija; 

• pedagoginis vardas; 

• mokslo laipsnis; 

• pedagoginio darbo staţas; 

• mokymosi būklė, jei mokosi; 

• etato uţimtumas; 

• darbo krūvio rūšis; 

• išsilavinimas; 
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• uţsienio kalbų mokėjimas; 

• ir kt. 

Duomenims apie švietimo personalą taikomas tas pats informacijos nuasmeninimo ir 

konfidencialumo išlaikymo principas kaip ir duomenims apie besimokančiuosius. 

Institucijos 

Institucijos kaip švietimo stebėsenos objektas apima materialų turtą bei išteklius, kuriais gali 

disponuoti besimokantieji ir  švietimo personalas, esantieji toje institucijoje. Institucijos gali būti 

stebimos šiais parametrais: 

• institucijos  tipas: 

► pradinė mokykla; 

► pagrindinė mokykla; 

► vidurinė mokykla; 

► gimnazija; 

► kolegija; 

► universitetas; 

► profesinio mokymo įstaiga; 

► ir kt. 

• institucijos turimas turtas: 

► pastatai ir jų kokybė; 

► transporto priemonės ir jų būklė; 

► IKT priemonės; 

► Mokymosi priemonės ir inventorius; 

► kt. 

• institucijos išlaidos, finansinė padėtis: 

► ugdymo įstaigos finansinės sąnaudos; 

► ugdymo įstaigos finansavimas; 

► ir kt. 

Duomenys apie švietimo institucijas galės būti analizuojami įvairiais analitiniais pjūviais, naudojant 

visą surinktą informaciją. 

 

Duomenų analizė 

Duomenų analizės sritis leis perţiūrėti ir analizuoti visus duomenis surenkamus į ŠVIS. Duomenų 

paieška sistemoje gali būti vykdoma pagal: 

• stebėjimo objektus (besimokantieji, personalas, institucijos); 

• temas (administravimas, finansavimas ir kt.); 
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• švietimo grandis (formalus švietimas, neformalus švietimas, savišvieta, švietimo pagalba); 

• periodą (metų, ketvirčio ir t.t.); 

• frazės fragmentą (paieškos lange galima įvesti frazę ar frazės fragmentą, pagal kurį galima 

ieškoti reikalingų duomenų). 

Toks skirstymas leis sistemos naudotojams efektyviau ir greičiau susirasti reikiamą informaciją ir 

filtruoti duomenis pagal įvairius parametrus bei analizuoti įvairiais pjūviais. Taip pat, sistemoje bus 

galima pamatyti daţniausiai naudotojo atliekamas paieškas, kad nebereikėtų iš naujo atlikinėti tų 

pačių paieškų. ŠVIS duomenų analizės sritys pavaizduotos toliau esančiame paveiksle.  

 

23 paveikslas.  Duomenų analizės schema 

Duomenys bus  analizuojami hierarchiniu principu t.y. renkantis temas ir potemes ieškoti konkrečių 

duomenų. Duomenis, kaip jau buvo minėta aukščiau, bus galima: 

• analizuoti, lyginant su kitais duomenimis; 

• analizuoti, stebint jų kitimą laike; 

• vizualizuoti grafikų, lentelių, schemų pavidalu. 

ŠVIS duomenų analizės skiltyje bus galima ne tik perţiūrėti pasirinktos srities duomenis ir juos 

filtruoti, tačiau ir parsisiųsti informaciją patogiu formatu (xls, pdf, csv). Toks funkcionalumas padės 

asmenims, analizuojantiems švietimo sistemą, ir asmenims, kuriems reikalingi švietimo sistemos 

duomenys, atlikti darbus, nes duomenys bus prieinami vienoje vietoje, patogiu formatu. 

 

4.4  Švietimo sistemos stebėsenos rodikliai 

Iš surinktų pirminių duomenų, pagal nusistatytas taisykles yra skaičiuojami rodikliai. Atsiţvelgiant į 

aukščiau išvardintas duomenų savybes bei sistemos funkcionalumus, švietimo stebėsenos rodikliai 

pagal siūlomą Švietimo stebėsenos modelį turi šias savybes: 
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• gali turėti kelias naudojimo paskirtis, t.y. sprendimų priėmimui, stebėsenai, švietimo 

sistemos analizei; 

• yra lankstūs,  t.y. rodikliai, skirti švietimo sistemos stebėsenai ir vertinimui sudaromi iš jau 

turimų duomenų, todėl jų nereikia rinkti atskirai, o esant poreikiui rodiklius galima keisti ir 

modifikuoti. 

ŠVIS rodiklių sistemą sudarys labai įvairūs rodikliai. Vieni jų bus skirti tarptautiniam palyginimui, 

kiti – stebėti politinių tikslų įgyvendinimą ar skirti bendrai švietimo sistemos stebėsenai. Taip pat 

bus galimybė iš ŠVIS esančių duomenų konstruoti savo rodiklius, todėl numatyta rodiklius skirstyti 

į šias grupes: 

• branduolio – rodikliai parodantys švietimo sistemos ir atskirų jos grandţių būklę ir tos 

būklės kitimą laike; 

• aktualijų: 

► iniciatyvų. Rodikliai, leidţiantys stebėti ir vertinti Švietimo politikos įgyvendinimą 

apsibrėţtų tikslų atţvilgiu. Uţ iniciatyvų rodiklius yra atsakinga švietimo ir mokslo 

ministerija (ŠMM), nes  iniciatyvų rodikliai bus naudojami švietimo politikos tikslų 

įgyvendinimo stebėsenai ir vertinimui; 

► statistiniai. Rodikliai reikalingi įvairioms Lietuvos (pavyzdţiui, Lietuvos statistikos 

departamentas) ir tarptautinėms (pavyzdţiui, OECD, Eurostat, UNESCO ir t.t.) 

organizacijoms,  rengiančioms švietimo srities apţvalgas bei statistines analizes. Uţ 

statistinius rodiklius yra atsakingas švietimo informacinių technologijų centras 

(ŠITC); 

► laisvai pasirenkamieji. Rodikliai, kurie gali būti laisvai formuojami iš ŠVIS 

kaupiamų duomenų pagal atskirų institucijų ar analitikų poreikius. 

Tolesniuose skyriuose aprašoma kiekviena iš rodiklių grupių atskirai. 

4.4.1   Branduolio rodikliai 

Branduolio rodikliai – skirti bendrai švietimo sistemos būsenai stebėti ir jos kitimui laike vertinti. 

Jie yra ypatingi tuo, jog nėra susieti su konkrečiais politiniais tikslais bei yra universalūs visoms 

formaliojo švietimo sistemos grandims. 

Norint uţtikrinti, kad pasirinktieji rodikliai iš tikrųjų parodo švietimo sistemos būklę ir leidţia 

įvertinti būklės pasikeitimą, šių rodiklių parinkimas yra paremtas pripaţintu CIPO modeliu (angl. 

Context – Input – Process – Output; Liet. Konteksto – Indėlio – Proceso - Rezultato). Ţemiau 

esančioje schemoje pateikiamas CIPO modelis Lietuvos švietimo sistemos stebėsenai. Kiekvienai 

CIPO modelio daliai yra priskiriami aktualūs rodikliai, kurie leidţia tiksliai ir objektyviai įvertinti  

tam tikrą švietimo sistemos dalį, pavyzdţiui, indėlį į švietimą, procesą ar rezultatą.  
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24 paveikslas.   „CIPO“ modelis Lietuvos Švietimo stebėsenai 

• konteksto rodikliai parodo, kokiame kontekste vyksta Lietuvos švietimas (mokytojų 

rengimas, mokyklos politika, specialistų, šeimos ir moksleivių paramos sistemos); 

• indėlio rodikliai parodo visuotiniu mastu  indėlį į švietimą (materialiniai ir asmeniniai 

resursai, ugdymo turinys, tvarkaraščiai, įsakymai ir pan.); 

• proceso rodikliai parodo, kaip vyksta ugdymo procesas šalyje (mokyklos kultūra, mokymo 

ir mokymosi praktikavimas, mokymosi galimybių aprūpinimas ir panaudojimas); 

• rezultato rodikliai atspindi išsilavinusių skaičių, visos švietimo sistemos pasiektą rezultatą 

ugdant asmenis (mokymosi pasiekimai, uţduočių įvykdymas ir pasekmės). 

Iš kiekvienoje CIPO modelio dalyje nurodytų rodiklių, pagal tam tikras apsibrėţtas taisykles 

sistemoje, yra formuojami indikatoriai, kurie leidţia stebėti laike tam tikrą švietimo sistemos dalį. 

Kadangi pasirinktieji branduolio rodikliai yra universalūs, jie tinka visoms formaliojo švietimo 

sistemos grupėms ir leidţia įvertinti pokytį kiekvienoje iš jų atskirai, pavyzdţiui, kaip pakito 

situacija pradiniame ugdyme, aukštajame moksle ir t.t. Toliau esančioje schemoje pavaizduoti 

branduolio rodikliai leidţia įvertinti visą švietimo sistemą bendrai. 

 

25 paveikslas.  Branduolio rodiklių matrica 
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4.4.2 Aktualijų rodikliai 

Aktualijų rodikliai, pagal siūlomą švietimo stebėsenos modelį yra skirstomi į iniciatyvų, statistinius 

ir laisvai pasirenkamuosius. Šios grupės yra išskiriamos remiantis  švietimo stebėsenos modelio 

paskirtimi, t.y. teikti informaciją, reikalingą švietimo politikai planuoti ir vertinti jos įgyvendinimą, 

taip pat stebėti, prognozuoti ir vertinti švietimo sistemos, jos posistemių ir atskirų elementų būklę 

pagal įvairius analitinius pjūvius.  

Iniciatyvų rodikliai parodo Lietuvos švietimo strateginių tikslų įgyvendinimo būklę taip leisdami 

stebėti švietimo sistemą politiniu aspektu bei inicijuoti pokyčius tam tikrose srityse. Iniciatyvų 

rodikliai yra lankstūs, todėl gali būti keičiami atsiţvelgiant į besikeičiančius politinius tikslus ir 

prioritetus. Ši rodiklių grupė ypatinga dar ir tuo, jog ji, kaip ir branduolio rodikliai, leidţia 

rodikliams nustatyti indikatorius, kurie identifikuoja švietimo politikos tikslų pasiekimo būklę.  

Jeigu branduolio rodiklių indikatoriai parodo švietimo sistemos būklės kitimą laike, tai politinių 

tikslų indikatoriai gali atlikti dvejopą vaidmenį, priklausomai nuo pasirinkto analitinio 

funkcionalumo: 

• vaizduoti švietimo politikos tikslinių rodiklių kitimą laike , t.y. ar stebimas rodiklis 

pagerėjo, pablogėjo, nepakito lyginat su praėjusiais metais ar su pasirinktu kitu laiko 

atskaitos tašku; 

• vaizduoti švietimo politikos tikslų atitikimą uţsibrėţtiems tikslams. t.y. parodyti sritis, 

kuriose išsikelti tikslai yra pasiekti ir kuriose ne. 

Kadangi švietimo politikos tikslai yra aiškiai apibrėţti ir suskirstyti į prioritetines sritis, tai ir ŠVIS 

siūloma išlaikyti tokią pačia struktūrą, siekiant išlaikyti bendrumą ir aiškumą sistemos naudotojams. 

Statistiniai rodikliai apima Lietuvos ir tarptautinių organizacijų skaičiuojamus rodiklius, kad būtų 

galima vienoje vietoje turėti reikalingą ir su švietimu susijusią informaciją bei lyginti Lietuvos 

situaciją su uţsieniu. Šie rodikliai bus skaičiuojami iš ŠVIS surenkamų duomenų naudojantis 

tarptautinių organizacijų pateikiamomis formulėmis. Pradiniame sistemos etape bus skaičiuojami 

šių organizacijų rodikliai pagal šių organizacijų metodikas: 

• OECD. Šios organizacijos švietimo rodikliai yra pateikiami, leidinyje angl. „ Education at 

glance 2011. OECD indicators” 
11

. Tame pačiame leidinyje rodikliai yra aprašomi ir 

pateikiamos jų formulės; 

• Eurostat. Šios organizacijos švietimo rodikliai  turi būti paimami iš jų puslapyje esančių 

švietimo rodiklių, kurių skaičiavimo formulės yra pateikiamos prie kiekvieno rodiklio 

atskirai.
12

  

 Pagal poreikį bus galima formuoti papildomus rodiklių sąrašus, naudojant statistinius rodiklius.  

Laisvai pasirenkamieji rodikliai yra sudaromi ir skaičiuojami pagal individualius naudotojų 

poreikius. Vienintelis apribojimas sudarant rodiklius galėtų atsirasti tik dėl tam tikrų duomenų 

trūkumo, tačiau ateityje ŠVIS duomenų šaltinių keikis turėtų augti, o kartu didėti ir galimybės 

analizei.  

Kaip jau buvo minėta aukščiau kiekvienas rodiklis galės būti naudojamas skirtingais tikslais t.y.  

tam tikri branduolio rodikliai gali būti naudojami ir švietimo politikai vertinti ar tam tikram 

teminiam analitiniam pjūviui analizuoti. Visi rodikliai yra lankstūs: laikui bėgant gali kisti jų 

                                                 

11
 OECD (2011), Education at a Glance 2011: OECD Indicators, OECD Publishing., http://dx.doi.org/10.1787/eag-

2011-en, ţiūrėta 2011 spalis. 
12

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/main_tables, ţiūrėta 2011 spalis. 

http://dx.doi.org/10.1787/eag-2011-en
http://dx.doi.org/10.1787/eag-2011-en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/main_tables
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skaičiavimo metodika ar panaudojimo sritis. Gali atsirasti naujų rodiklių arba gali būti pašalinami 

senieji, kurie yra jau nebenaudojami ir neaktualūs. Svarbu paţymėti, kad pasikeitus rodiklio 

skaičiavimo formulei rodiklis vis tiek galės būti apskaičiuotas ir praėjusiems laikotarpiams. 

Rodiklių analizė 

Rodiklių analizės sritis apima: rodiklių grupavimą ir analizavimą. Rodiklius bus galima perţiūrėti ir 

negrupuotus, tačiau pagal švietimo stebėsenos modelį visi švietimo rodikliai bus grupuojami taip: 

• branduolio rodikliai; 

• aktualijų rodikliai; 

• iniciatyvų; 

• statistiniai; 

• laisvai pasirenkamieji; 

• teminiai rodiklių sąrašai, kuriuos sudarys rodikliai suskirstyti pagal konkrečias temas, 

pavyzdţiui : švietimo administravimas, švietimo finansavimas ir t.t. 

• laisvai susidaromieji rodiklių sąrašai leis sistemos naudotojui pačiam susidaryti rodiklių 

sąrašą. 

Visus rodiklių sąrašus bus galima vizualizuoti sistemoje ir pateikti lentelių, grafikų ar laiko eilučių 

pavidalu, tai leis sistemos naudotojams greitai ir efektyviai atlikti norimų švietimo rodiklių analizę. 

Konkrečių rodiklių aprašymui bus naudojami šie poţymiai: 

• hierarchinė klasifikacija pagal rodiklio tipą, kuris nurodo ar šis rodiklis yra branduolio 

rodiklis ar aktualių. Ir jei rodiklis yra klasifikuojamas kaip aktualių, prie jo papildomai 

nurodoma aktualijų rodiklio grupė (iniciatyvų, statistiniai, laisvai pasirenkamieji); 

• nurodoma formaliojo švietimo grandis: pradinis ugdymas, profesinis mokymas ir t.t.; 

• rodiklio konkretus pavadinimas ir skaičiavimo aprašymas; 

• skaičiavimo daţnumas; 

• matavimo vienetas, kuriuo yra matuojamas rodiklis (procentai, valiuta ir t.t.); 

• institucija, kuri yra atsakinga uţ šio rodiklio skaičiavimą; 

• ar rodiklis yra šiuo metu skaičiuojamas; 

• duomenų pateikimo šaltinis - iš kokių registrų ar informacinių sistemų duomenų rodiklis yra 

skaičiuojamas; 

• atsakingas uţ rodiklio skaičiavimą asmuo ir jo kontaktai, kad esant reikalui į jį/ją būtų 

galima kreiptis dėl iškilusių klausimų. 

Branduolio rodiklių analizė 

Branduolio rodiklių sudarymo logika jau buvo aprašyta ankstesniuose skyriuose. Šiame svarbu 

paminėti branduolio rodiklių analizės veikimo principą. Visų pirma pasirinkus branduolio rodiklių 

ataskaita yra parodoma labiausia apibendrinta informacija, kuri tiesiog identifikuoja, kaip pakito 

visa Lietuvos švietimo sistema pagal CIPO modelio aspektą, t.y. kaip pakito Švietimo kontekstas, 
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indėlis, procesas ir rezultatas lyginant su praėjusiais metais: pagerėjo, pablogėjo ar nepakito. 

Kadangi branduolio rodikliai yra suskirstyti pagal atskiras CIPO sritis, iš rodiklių formuojami 

indikatoriai, kurie parodo švietimo būklės kitimą.   

Branduolio rodiklių ataskaitą bus galima išskleisti tiek pagal CIPO sritis, tiek ir pagal švietimo 

grandis. CIPO sritys bus skaidomos į tris lygius: 

• pagal sritį: kontekstas, indėlis, procesas, rezultatas; 

• pagal CIPO sub sritį, pavyzdţiui indėlio sub sritys: ţmogiškieji ištekliai, finansiniai ištekliai; 

• pagal konkretų rodiklį kiekvienoje srityje, pavyzdţiui: 

• sritis - indėlis; 

• sub sritis - ţmogiškieji ištekliai; 

• konkretus rodiklis - kiek mokinių tenka vienam mokytojui. 

Analogišku principu švietimo grandys galės būti išskleistos šiais lygiais: 

• formalaus švietimo grandies, pavyzdţiui: pradinis ugdymas, aukštasis mokslas ir t.t.;  

• konkretaus rodiklio atţvilgiu pavyzdţiui, kiek yra asmenų, kurie galėtų dalyvauti 

pradiniame ugdyme iš tikrųjų jame dalyvauja. 

Branduolio rodiklių matrica apims abi šias dimensijas tiek CIPO sričių, tiek ir švietimo grandţių, 

todėl branduolio rodiklių analizė yra kompleksiška ir galės būti stebima skirtingais detalumo 

lygmenimis. Paveiksle apačioje schematiškai pavaizduota branduolio rodiklių ataskaitos sudarymo 

logika bei ataskaitos šablonas. 

Duomuo 1

Duomuo 2

Duomuo 3

Duomuo 4

Duomuo 5

Duomuo ...

Rodiklis 1

Rodiklis 2

Rodiklis 3

Rodiklis ...

Branduolio rodiklių analizėBranduolio rodiklių analizė

Rodiklis ...

Duomuo ...

Duomuo ...

Rodiklis ...

Pirminiai duomenys Branduolio rodikliai

Indėlis

Procesas 

Rezultatas

Mokymosi rezultatai

Mokymosi pasiekimai

...

Pradinis 

mokymas

Vidurinis 

mokymas

...

Rodikliai

SritisSritis

Branduolio rodikliai

Statistiniai rodikliai

Rodiklių grupėsRodiklių grupės

Laisvai pasirenkamieji rodikliai

Analizės rezultataiAnalizės rezultatai

Branduolio rodiklių analizėBranduolio rodiklių analizė

Sistemos BūklėSistemos Būklė

Kontekstas

Formalus švietimas

Švietimas

Politiniai rodikliai

 

26 paveikslas.  Branduolio rodiklių ataskaitos sudarymas 
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Iniciatyvų rodiklių analizė 

Iniciatyvų rodiklių analizė tam tikrais atţvilgiais yra panaši į branduolio rodiklių analizę, nes 

iniciatyvų rodikliai kaip ir branduolio rodikliai galės turėti indikatorius, identifikuojančius tam tikrą 

rodiklio būklę: 

• pokyčio laike; 

• atitikimo siektinai reikšmei. 

Politinių tikslų ataskaita, kaip ir branduolio rodiklių ataskaita, galės būti skleidţiama keliais lygiais 

medţio principu (angl. tree principle), pagal nusistatytas prioritetines sritis, analizuojant detaliau iki 

konkretaus rodiklio. 

Taip pat, iniciatyvų rodiklių perţiūros lange bus galima matyti visus iniciatyvų rodiklius ir juos 

perţiūrėti atskirai. Iniciatyvų rodiklių matricoje bus įtrauktas ir teritorinis pjūvis, kuris leis vertinti 

atskiras teritorijas, pagal švietimo politikos tikslų įgyvendinimą. 

Schemoje apačioje pateikiama viena iš galimų švietimo iniciatyvų rodiklių ataskaita, kuomet galima 

palyginti atskiras Lietuvos savivaldybes pagal taip kaip jos įgyvendina švietimo politiką ir pasiekia 

tikslus. Šiuo atveju yra stebima šalies situacija vieno pasirinkto rodiklio atţvilgiu pagal jo atitikimą 

siektinai reikšmei. 
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Iniciatyvų rodikliai

Pasiekimų vaizdas nacionaliniu mastu pagal rodiklį 1Pasiekimų vaizdas nacionaliniu mastu pagal rodiklį 1

Galima ŠVIS ataskaitaGalima ŠVIS ataskaita

Strateginė kryptis 1

Tikslas 1

Tikslas 2

.....

Strateginė kryptis 2

Tikslas 1

Tikslas 2

...

Strateginė kryptis ...

Rodiklis 1

Rodiklis 2

Rodiklis 3

Rodiklis 4

Rodiklis 5

Rodiklis ..

Strateginė kryptis 2
Strateginė kryptis 3

Strateginė kryptis....

Strateginė kryptis 1

Strateginės kryptysStrateginės kryptys

Rodiklis 1
Rodiklis 2
Rodiklis 3
Rodiklis 4

Strateginės krypties 2 rodikliaiStrateginės krypties 2 rodikliai

 

27 paveikslas.  Iniciatyvų rodiklių ataskaitos pavyzdys 

Statistinių rodiklių analizė apima galimybę matyti visus su švietimu susijusius rodiklius, kuriuos 

skaičiuoja: OECD, UNESCO, Eurostat  ir kitos organizacijos. Taip pat darbo lange bus galimybė 

juos filtruoti ir rūšiuoti pagal: 

• švietimo grandis; 

• temas; 

• laiko periodą; 

• teritorinį suskirstymą; 

• ir kt. 
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Statistinių rodiklių analizės funkcionalumas bus lankstus ir leis sistemos naudotojams dėliotis savo 

rodiklių sąrašus, braiţyti grafikus, lenteles. Taip pat, statistinių rodiklių sąrašus su rodiklių 

reikšmėmis sistemos naudotojas galės parsisiųsti patogiais formatais (xls, csv, pdf ir kt.) 

Pačiame darbo su statistiniai rodikliais lange naudotojai turės galimybę lyginti tarpusavyje keletą 

pasirinktų rodiklių pagal aukščiau nurodytus filtravimo ir rūšiavimo parametrus. Statistinių rodiklių 

analizės galimos ataskaitos pavyzdys pateikiama apačioje. 

Statistinių rodiklių sąrašaiStatistinių rodiklių sąrašai

OECD
Eurostat

UNESCO

Vidutinis mokinio krepšelio dydis
Išlaidos švietimui, dalis nuo BVP

Finansavimas
Mokymosi aprėptis
Aukštasis mokslas
Administravimas

Rodiklių temosRodiklių temos

Pasirinkti rodikliaiPasirinkti rodikliai

2005
2006
2007
2008
2009
2010

MetaiMetai

Statistinių rodiklių analizėStatistinių rodiklių analizė

 

28 paveikslas.   Statistinių rodiklių analizės pavyzdys 

Ataskaitos pavyzdyje pavaizduota ataskaita lentelės pavidalu, tačiau kaip buvo nurodyta aukščiau 

rodiklių analizė galės būti rodoma tiek lentelių, tiek grafikų ir schemų pavidalu. 

4.5 Organizacinė aplinka  

Sukurtam švietimo stebėsenos modeliui yra siūloma išskirti šias vartotojų grupes: 

• švietimo politikos formuotojai - strategai. Šiai grupei priklauso politikai, ministerijų 

darbuotojai bei kiti asmenys, kuriems yra svarbu stebėti švietimo sistemos kitimą ir ţinoti 

jos būklę visuotiniu mastu. Šios grupės vartotojai formuoja Lietuvos švietimo politiką; 

• analitikai. Šiai grupei priskiriami asmenys, kurie pagal nustatytą poreikį uţsiima surinktų 

duomenų analize ir ataskaitų parengimu; 

• visuomenė. Šiai bendrinei grupei priklauso vartotojai, kuriuos domina tiek bendra tiek 

specifinė švietimo sistemos informacija, tačiau jie nori ją gauti jau apdorotą ir išanalizuotą; 

• administratoriai uţsiimantys, sistemos prieţiūra ir valdymu. 

Šios skirtingos vartotojų grupės yra išskiriamos remiantis skirtingais švietimo stebėsenos modelio 

naudojimo tikslais ir skirtingu duomenų bei rodiklių poreikiu, tačiau tai nereiškia, jog šių vartotojų 

grupių nariai negalės naudotis kita sistemoje pateikiama informacija. Paveikslėlyje apačioje 

nurodomi numatomi daţniausiai vartojami funkcionalumai pagal vartotojų grupes. 
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29 paveikslas.  ŠVIS vartotojų grupės ir jų teisės 

Visos trys sistemos naudotojų grupės naudosis skirtingais ŠVIS funkcionalumais, kurie labiausiai 

atitiks jų poreikius. Ţemiau esančiuose paragrafuose yra išsamiai aprašoma, kokiais 

funkcionalumais naudosis skirtingų naudotojų grupių asmenys. 

Švietimo politikos formuotojai - strategai 

Šiai vartotojų grupei priklauso politikai, ministerijų specialistai – asmenys atsakingi uţ strateginio 

lygmens su Lietuvos švietimo sistema susijusius sprendimus. Būtent šiai grupei yra svarbios 

branduolio rodiklių reikšmės, kurios parodo bendrą Lietuvos švietimo sistemos būklę esamuoju 

momentu bei kaitą per metus. Kadangi branduolio rodikliai nebūtinai parodo politinius švietimo 

sistemos tikslus ar prioritetus šiai vartotojų grupei papildomai bus pritaikytas teminis analitinis 

pjūvis vaizduojantis politinius tikslus. Įvertinus periodinę švietimo sistemos tikslų ir prioritetų kaitą, 

politiniam teminiam pjūviui priskirtų rodiklių rinkinys galės būti keičiamas ir pildomas, 

atsiţvelgiant į naudotojų poreikius.  ŠVIS turės integraciją su SIS, todėl dauguma politinio 

analitinio pjūvio duomenų ir ataskaitų strateginio lygmens vartotojus pasieks per SIS. Ši vartotojų 

grupė galės matyti švietimo sistemos duomenis bei rodiklius įvairiais teminiais analitiniais pjūviais, 

tačiau negalės savarankiškai stebėti visų į duomenų bazę surenkamų rodiklių. 

Analitikai 

Šios vartotojų grupės nariai, priklausomai nuo kitų vartotojų poreikių (strategų ir visuomenės) ar 

mokslinių interesų uţsiims duomenų analize bei ataskaitų apie rūpimas sritis rengimu. Pavyzdţiui, 

įvertinę branduolio rodiklius ir pastebėję potencialias problemas švietimo sistemoje analitikai 

strateginio lygmens vartotojų prašymu galėtų atidţiau išanalizuoti rūpimą sritį ir pateikti analizę, 

kuri padėtų konkrečiai išsiaiškinti problemos prieţastis. Parengtos ataskaitos, priklausomai nuo 

turinio aktualumo, galėtų būti publikuojamos ŠVIS tyrimų duomenų bazėje ir prieinamos kitiems 

vartotojams – visuomenei. Sistemoje bus galimybė apriboti, kai kurių duomenų pasiekiamumą 

analitinio lygmens vartotojams, jei bus nuspręsta, jog duomenys neturėtų būti viešai disponuojami. 

Visuomenė 

Ši vartotojų grupė iš esmės yra apibrėţiama kaip visi kiti suinteresuotieji švietimu asmenys ar 

institucijos, tačiau nesusiję su strateginiu, analitiniu ar sistemos palaikymo lygmeniu.  Tai gali būti: 

švietimo darbuotojai, mokiniai, studentai, jų tėvai ir kt. ŠVIS leis susiinteresuotiems ar 

besidomintiems asmenims matyti tyrimų ataskaitas, susijusiąs su įvairiomis švietimo sritimis.  

Tyrimų duomenų bazė ŠVIS sistemoje atliks visuomenės informavimo vaidmenį. Šiai grupei 

priskirtas vartotojas galės bet kuriuo momentu patekti į sistemą ir iš parengtų bei publikuojamų 

dokumentų išsirinkti tą, kuris jį labiausiai domina. 

Administratoriai 

Ši sistemos vartotojų grupė rūpinsis sistemos administravimu, vartotojų teisių suteikimu bei pačios 

ŠVIS technine prieţiūra.  
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4.6 Informacinė-technologinė aplinka  

Sukurto švietimo stebėsenos modelio įgyvendinimas vyks modifikuojant ŠVIS. Įgyvendinimo metu 

nebus vykdomi reikšmingi organizacinės aplinkos pokyčiai, t.y. ŠVIS valdytojas ir tvarkytojas 

išliks Švietimo informacinių technologijų centras. Tas pats galioja ir kalbant apie ŠVIS naudotojus. 

ŠVIS apimtyje bus sukurtas duomenų sandėlis, kuriuo naudosis švietimo IS ir registrai, kas leis 

uţtikrinti, jog renkami duomenys nėra dubliuojami ir prienami vienoje vietoje, taigi integracijas 

reikės kurti konkrečiai su ŠVIS duomenų sandėlio dalimi.  

 

30 paveikslas.  ŠVIS sąsajų modelio principinė schema 

Schemoje pateikiamos numatomos ŠVIS duomenų sandėlio sąsajos su kitomis informacinėmis 

sistemomis bei registrais. Norint uţtikrinti modifikuotos ŠVIS funkcionalumą, būtina duomenų 

sandėlį sujungti su  ţemiau nurodytomis informacinėmis sistemomis bei registrais: 

• švietimo registrai: 

• diplomų ir atestatų registras; 

• kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registras; 

• licencijų registras; 

• mokinių registras; 

• pedagogų registras; 

• studentų registras; 

• studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registras; 

• švietimo ir mokslo institucijų registras; 

• kiti registrai: 

• gyventojų registras; 

• Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio 

socialinio draudimo išmokų gavėjų registras; 
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• administracinių teisės paţeidimų ir eismo įvykių registras; 

• uţsieniečių registras; 

• informacinės sistemos: 

• Lietuvos statistikos departamentas; 

• valstybinės ligonių kasos informacijos sistema SVEIDRA; 

• nacionalinio egzaminų centro IS. 

 

Visi aukščiau išvardinti registrai galės tik teikti, bet ne gauti duomenis ŠVIS. Esant poreikiui galės 

būti kuriamos papildomos sąsajos ir integruojamos naujos informacinės sistemos bei registrai. 

Tokiu atveju pasirinktos IS ir registrai tiesiogiai turėtų būti integruojami su duomenų sandėliu ir 

uţtikrinama, jog jų teikiami duomenis papildo jau esamus informacijos rinkinius. 

Švietimo stebėsenos modelis, kaip jau buvo minėta aukščiau bus įgyvendinamas atnaujinant esamą 

ŠVIS, o ţemiau esančiame paveiksle yra parodoma besikeičianti ŠVIS architektūra, o detalus 

modelio įgyvendinimo planas yra pateikiamas skyriuje „Modelio įgyvendinimo planas“.  

 

31 paveikslas.  Švietimo stebėsenos modelio švietimo valdymo informacinės sistemos architektūra 

Modifikuotos ŠVIS funkcinė struktūra apima šias pagrindines funkcines sritis: 

• duomenų sandėlio funkcinė sritis apima įrankius kurie įgalina surinkti duomenis į duomenų 

sandėlį iš įvairių informacinių sistemų ir registrų; 

• duomenų apsikeitimo funkcinė sritis apima duomenų gavimo, apdorojimo ir įkėlimo 

įrankius; 

• rodiklių funkcinė sritis suteikia naudotojams įrankius apibrėţti taisykles, pagal kurias 

skaičiuojami rodikliai, taip pat nustatyti indikatorius, kurie priklausomai nuo rodiklio įgytos 

reikšmės keičia savo reikšmę (pavyzdţiui, pagerėjo arba pablogėjo) ir pan.; 

• analizės funkcinė sritis suteikia šiuolaikines duomenų analizės priemones. Stebėsenos 

informacinės sistemos naudotojai galės atlikti duomenų analizę pagal suteiktas priėjimo prie 

informacijos teises; 
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• publikavimo funkcinė sritis naudotojams, kuriems yra suteiktos teisės, suteikia galimybę 

naudotis integruota prieiga prie analizės priemonių ir publikuojamų ataskaitų rezultatų; 

• administravimo funkcinė sritis apima naudotojų ir jų teisių administravimo, saugumo 

uţtikrinimo bei kitas sistemos veikimui uţtikrinti reikalingas priemones; 

• tyrimų duomenų bazės funkcinė sritis suteikia įrankius švietimo sistemos analitikams 

talpinti įvairias su švietimu susijusias tyrimų analizes. Taip pat ši funkcinė sritis leidţia 

sistemos vartotojams ieškoti patalpintų tyrimų, juos parsisiųsti bei vertinti.  

4.7 ŠVIS veiklos modelis 

Norint uţtikrinti tinkamą duomenų patekimą į duomenų sandėlį bus vykdomas ETL (angl. 

extracting, transforming, loading, liet. duomenų surinkimo, pertvarkymo, įkėlimo) procesas, kuris 

uţtikrina, jog duomenys gaunami iš kitų informacinių sistemų bei registrų yra teisingai 

konvertuojami, pertvarkomi ir įkeliami į duomenų sandėlį. Šiam procesui yra reikalingi 

metaduomenys, kurie bus plačiau aprašomi modelio įgyvendinimo plane. Sukurtame ŠVIS 

duomenų sandėlyje bus saugomi agreguoti ir analitikai paruošti duomenys apie švietimo sistemos 

stebėsenos objektus. Šioje duomenų bazėje nebus duomenų  dubliavimo, nes duomenys  apie 

stebėsenos objektus bus imami iš pirminių šaltinių. Visa informacija yra sistemizuota lentelių 

pavidalu ir paruošta naudojimui. Paveiksle apačioje yra parodoma ŠVIS veiklos modelio schema. 

 

32 paveikslas.  ŠVIS veiklos modelio schema 

Jeigu dėl tam tikrų prieţasčių kai kurie, su ŠVIS integruoti registrai ar IS, atsisakys teikti visus 

duomenis ŠVIS, modelio funkcinės – techninės specifikacijos priede yra pateikiami duomenų 

prioritetai kiekvienam duomenų šaltiniui. Vadovaujantis pateiktais prioritetais ITC turi uţtikrinti 

duomenų surinkimą. 

Švietimo stebėsenos modelis pagal savo patobulintą struktūrą leis stebėti besimokančiojo kelią 

asmens lygmenyje, todėl duomenų surinkimo etape svarbu uţtikrinti, jog informacija apie asmenis 

yra nuasmeninama. Vienakryptė šifravimo funkcija uţtikrina, kad kiekvienam asmeniui sistemoje 
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bus suteikiamas unikalus identifikatorius, kuris nesutampa su jo asmens kodu ir negali būti išvestas 

į naudotojo sąsają.  Šios funkcijos sudėtinius raktus galėtų turėti ITC atstovas, ŠMM aukšto lygio 

atstovas ir VRM atstovas. Toliau pateikiamame paveiksle parodoma, kaip asmens kodas yra 

transformuojamas į ŠVIS sistemoje naudojamą unikalų numerį.  

Asmens kodas: 48907141200 Asmens idenfitikatorius: BC1890H

Šifravimas

  

33 paveikslas.  ŠVIS unikalaus numerio formavimas 

Taip pat norint uţtikrinti, jog nėra bandoma identifikuoti konkretaus asmens, sistemoje galima 

įvesti apribojimus, kurie neleistų analizuoti pavyzdţiui, maţiau nei 10 asmenų duomenų vienu 

metu. 

Sistema į duomenų sandėlį rinks duomenis kas mėnesį, tačiau kiekvieną kartą nebus imami visi 

duomenys, o tik papildomi ar pasikeitę duomenys.  Didţiausias duomenų srautas numatomas 

pradiniame inicijavimo etape, nes pagal uţkoduotus asmens identifikatorius sistema turės paimti 

visus duomenis apie asmenį iš numatytų registrų bei informacinių sistemų. Lentelėje apačioje yra 

nurodomi planuojamų į sistemą surinkti duomenų srautai. Pavyzdţiui, duomenys bus renkami apie 

kiekvieną asmenį, t.y. duomenų kiekis priklauso nuo gyventojų skaičiaus ir keliais parametrais 

duomenys apie gyventojus bus renkami,  

9 lentelė. Duomenų kiekiai surenkami į ŠVIS pradiniame etape. 

Renkami duomenys Surenkamų duomenų kiekis  

Demografiniai duomenys apie asmenis, renkami 

pagal šiuos parametrus: 

• lytis; 

• amţius; 

• nedarbo lygis; 

• vidutinis atlyginimas; 

• migracija; 

• nusikalstamumas; 

• kt. 

~ 3.2
13

 mln.  

Švietimo personalo duomenys (papildomi 

demografiniams duomenims): 

• kvalifikacija; 

~112,000 
14

 

                                                 
13

 Gyventojų skaičius Lietuvos Statistikos Departamento duomenimis. 
14

 Pedagogų skaičius ugdymo institucijose Lietuvos Statistikos Departamento duomenimis 
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Renkami duomenys Surenkamų duomenų kiekis  

• darbo uţmokestis; 

• išsilavinimas; 

• darbo staţas; 

• kvalifikacijos kėlimo renginiai; 

• darbo įstaiga; 

• etato uţimtumas; 

• kt. 

Besimokančiųjų duomenys (papildomi 

demografiniams duomenims); 

• pakopa, kurioje mokosi; 

• mokslo rezultatai; 

• specialieji poreikiai; 

• gaunama socialinė parama; 

• išlaidos mokymuisi; 

• valstybinis finansavimas; 

• mokymosi tęstinumas; 

• kt. 

~1
15

 mln.  

Mokymo institucijų duomenys: 

• pastatų būklė; 

• mokyklų aprūpinimas IKT priemonėmis; 

• išduotas licencijų skaičius; 

• kt. 

~3,050 
16

  

 

4.8 Modelio tvarumo palaikymo ir funkcionavimo kokybės uţtikrinimo 

rekomendacijos. 

Modelio tvarumo ir kokybės uţtikrinimo rekomendacijos 

                                                 
15

  Besimokančiųjų skaičius Lietuvos Statistikos Departamento duomenimis 
16

  Formaliojo ugdymo institucijų skaičius Lietuvos Statistikos Departamento duomenimis 
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Pagal siūlomą Švietimo stebėsenos modelį: 

• ŠVIS valdytojas išlieka ŠMM; 

•  technologiškai ŠVIS palaiko ir administruoja ITC; 

ŠMM teikia švietimo stebėsenos sistemai uţklausas, o ITC uţsiima jų įgyvendinimu. Kadangi tiek 

ŠMM tiek ir ITC yra biudţetinės įstaigos tai ir švietimo stebėsenos sistemos finansavimas bus 

vykdomas biudţeto lėšomis. Tolimesnė modelio plėtra gali būti vykdoma tiek Lietuvos Respublikos 

biudţeto lėšomis, tiek ir Europos Sąjungos lėšomis.  

Modelio tvarumo palaikymui būtinai uţtikrinti šių sričių funkcionavimą: 

• duomenų teikimo; 

• modelio funkcionalumo palaikymo; 

• rezultatų pateikimo. 

Duomenų teikimas yra apibūdinamas kaip veikla, kurios metu duomenys iš registrų bei 

informacinių sistemų patenka į ŠVIS. Duomenų teikimo funkcijos palaikymui yra svarbu teikiamų 

duomenų: 

Pateikimas suderintu laiku. Iš anksto nustatytas duomenų pateikimo periodiškumas suderintas su 

informacijos teikėjais bei galimybė sistemoje matyti vėluojančią informaciją leistų pasiekti 

duomenų savalaikiškumą arba identifikuoti problemines sritis. 

Vientisumas. Duomenų vientisumo praradimas reiškia, jog duomenys atsitiktinai ar dėl kaţkieno 

įsikišimo buvo pakeisti, o tai uţkerta kelią įgaliotiems asmenims pasiekti reikiamą informaciją. 

Duomenų vientisumo neišlaikymas ŠVIS sutrikdytų pagrindines sistemos funkcijas, nes būtų 

neįmanoma pasiekti duomenų. Norint tam uţkirsti kelią reikia uţtikrinti saugią ir efektyvią 

vartotojų tapatybės nustatymo sistemą, kuri leistų greitai atsekti įvairius įvykusius duomenų 

pakeitimus. Taip pat, rekomenduotina naudoti pirmaujančias audito praktikas, kurios padėtų 

pasiekti, jog  duomenys į ŠVIS patenka reikiamu formatu bei logiškai teisingi (techninėje 

specifikacijoje numatyti audito procesai, duomenų rezervinis kopijavimas bei neatitikimų 

registravimai). 

Patikimumas t.y. duomenys, patenkantys į sistemą yra patikimi. Dėl ŠVIS integracijos su kitomis 

informacinėmis sistemomis bei registrais, kurios yra valdomos valstybinių institucijų, ir kurios 

naudojasi informacijos rinkimo ir tvarkymo metodikomis duomenų patikimumas neturėtų nukentėti. 

Šiuo atveju sistemos diegėjams ir priţiūrėtojams svarbu uţtikrinti, kad visos ŠVIS integracijos 

veikia be sutrikimų. 

Ne visos klaidos ar netikslumai gali būti pastebėti ir ištaisyti vien sistemos pagalba, svarbu didinti ir 

specialistų, atsakingų uţ duomenų surinkimą bei prieţiūrą, atsakomybę ir kruopštumą. Kadangi 

modelis yra dinamiškas ir yra numatomos modelio plėtimo bei tobulinimo galimybės, būtina 

uţtikrinti jo lankstumą, kuris leistų atsisakyti jau nebeaktualių duomenų šaltinių arba integruoti 

naujus.  

Modelio funkcionalumo palaikymas svarbus tuo, jog leidţia sistemos naudotojams efektyviai 

vykdyti Lietuvos švietimo sistemos stebėsena, t.y. sukurtas modelis veikia ir yra naudojamas pagal 

paskirtį.  Modelio funkcionalumo uţtikrinimui svarbu garantuoti, kad: 

•  modelio įgyvendinimui naudojama informacinė sistema veikia ir yra priţiūrima bei keičiasi 

priklausomai nuo to, kuria linkme yra tobulinamas pats švietimo stebėsenos modelis; 

• modelio logika ir veikimo principai atitinka naudotojų poreikius.  
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Uţ ŠVIS atsakingi sistemos administratoriai turi periodiškai perţiūrėti registruotų vartotojų sąrašus 

juos papildyti ar ištrinti nebeaktyvius naudotojus. pasirūpinti techninės įrangos tinkamumu ir 

savalaikiu atnaujinimu. Kad asmenys naudotųsi švietimo stebėsenos sistema svarbu organizuoti 

mokymus,  kurie suteiktų reikiamų ţinių ir kompetencijų. 

Rezultatų pateikimas yra apibūdinamas kaip modelio tikslų pasiekiamumas t.y. ar naudojantis 

sistema galima atlikti efektyvią Lietuvos švietimo sistemos stebėseną. Todėl modelio palaikymui 

svarbu uţtikrinti, jog sistema yra lanksti, rodiklių sąrašai yra atnaujinami pagal poreikius, 

pavyzdţiui atsiradus naujai politinei švietimo strategijai yra atnaujinami ir iniciatyvų rodiklių 

sąrašai. Atsiradus kitokiam poreikiui, keičiamos ataskaitų formos.  

Kokybės valdymo metodika 

Norint uţtikrinti kokybišką modelio sukūrimą, įdiegimą ir funkcionavimą rekomenduojama laikytis 

kokybės uţtikrinimo metodikos, kuri leistų sukurti kokybės strategijas tiek modelio įgyvendinimui, 

tiek ir vėliau – modelio bei sistemos funkcionavimui. 

Kokybės valdymo metodika turi uţtikrinti, kad įgyvendinamas modelis atitinka lūkesčius ir 

Projekto pradţioje iškeltus tikslus. Sudarydami kokybės valdymo planą vadovavomės pasaulyje 

pirmaujančiomis praktikomis, projektuose išbandytu kokybės valdymo procesu ir ISO 

procedūromis. Kokybės valdymo proceso struktūra susideda iš trijų etapų: 

• planavimo proceso; 

• kokybės uţtikrinimo proceso; 

• kontrolės proceso 

 

Reikalavimų kokybei 

(kokybės valdymui) 

nustatymas

Reguliarus stebėjimas

Konkrečių rezultatų atitikimo 

nustatytiems reikalavimams 

įvertinimas

PLANAVIMAS
KOKYBĖS 

UŢTIKRINIMAS
KONTROLĖ

 

34 paveikslas.  Kokybės valdymo struktūra 

Planavimo etape, nustatomas pirminiams ir galutiniams modelio įgyvendinimo rezultatams 

taikytinas kokybės standartas ir būdai, kaip jo pasiekti, t.y. sutariama dėl darbo rezultatų turinio ir 

detalios kiekvieno darbo rezultato perţiūros. 

Kokybės uţtikrinimo etape, kuris tęsiasi modelio įgyvendinimo metu, vyksta reguliarus veiklų eigos 

stebėjimas, kad būtų įsitikinta, jog darbų rezultatai tenkina iškeltus reikalavimus kokybei. Ţemiau 

pateikiamoje schemoje  pavaizduota siūloma kokybės uţtikrinimo procedūra. 
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Tarpinis įgyvendinimo 

rezultatas

Ar 

tarpiniai / gairių rezultatai 

atitinka reikalavimus ? 

Dokumentuojami rezultatai, 

aptariama ir dokumentuojama 

patirtis

Numatoma neatitikimo 

priežastis

Rezultatai

2

4

Šalinamas neatitikimas

3

Etapo pabaiga

5

Modelio įgyvendinimo pradžia

1

Taip

Ne

 

35 paveikslas.  Kokybės užtikrinimo procedūra 

Kontrolės etapo metu, kuris inicijuojamas pasiekus atitinkamą įgyvendinimo etapą, vertinama, kaip 

konkretūs etapo rezultatai atitinka nustatytus kokybės standartus ir, jei reikia, parenkami būdai, kaip 

pašalinti neatitikimus ir/ar jų atsiradimo prieţastis. Paminėtini tokie kokybės kontrolės metodai: 

► patikrinimas. Patikrinimo metu vykdomas įvertinimas ir apţiūra. Šių darbų tikslas 

yra nustatyti, ar modelio įgyvendinimo etapo rezultatai atitinka nustatytus 

reikalavimus. Patikrinimas gali būti atliktas bet kuriame etapo ţingsnyje. Galima 

tikrinti ir pirminius, ir galutinius etapo rezultatus. Daţnai sutinkami tokie 

patikrinimo sinonimai kaip perţiūra, atliktų darbų perţiūra, auditas ir kiti; 

► kontrolės grafikai. Kontrolės grafikai yra grafinis modelio įgyvendinimo etapų bei 

darbų rezultatų pateikimas laiko skalėje. Šie grafikai yra naudojami norint nustatyti, 

ar procesas valdomas, ar nėra rezultatų pokyčių, atsiradusių dėl pašalinių ar 

nekontroliuojamų veiksnių. Jei tokių pokyčių yra, juos būtina nustatyti ir ištaisyti. Jei 

procesas valdomas, jo koreguoti nereikia. Darbų korekcijos yra galimos, jei tikima, 

kad tai sukurs daugiau pridėtinės vertės, tačiau jei modelio įgyvendinimas yra 

valdomas, jo modifikuoti nereikėtų. Daţniausia kontrolės grafikų paskirtis yra 

pasikartojančių darbų stebėjimas, tačiau kontrolės grafikus galima panaudoti ir kaštų 

bei terminų, ir kitų rezultatų kontrolei. Tai padeda uţtikrinti  rezultatų kokybę.  

Vienas iš esminių dalykų kokybės uţtikrinime yra rizikos valdymo planas, kuris šiame dokumente 

bus aptariamas 6.1.3.  skyriuje, išsamiai aprašant modelio įgyvendinimo planą. 

Kokybės valdymo gairės 

Remiantis aukščiau aprašyta kokybės valdymo metodika toliau pateikiamos šios metodikos taikymo 

rekomendacijos ŠVIS kontekste. Visų pirma turi būti apsibrėţti reikalavimai kokybei, t.y. įvardinta, 

kokie ŠVIS aspektai bus kontroliuojami ir kokie reikalavimai jiems keliami. ŠVIS sistemos kokybę 

turėtų atspindėti jos naudotojų pasitenkinimas sistema. Atitinkamai ITC siekdama uţtikrinti ŠVIS 

kokybę galėtų stebėti naudotojų pasitenkinimą pagal šias tris sritis: 

• naudotojo sąsają – kiek patogu naudotis ŠVIS, ar optimizuojami darbo su duomenimis 

ţingsniai, ar patogi paieška, kaip greitai pasiekiamos daţniausiai naudojamos funkcijos, ar 

tikslūs sistemoje pateikiami aprašymai ir kt.; 

• funkcionalumo – kokio funkcionalumo ŠVIS trūksta, ar yra funkcijų kurios veikia ne taip 

kaip tikimąsi ir kt.; 
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• duomenų – ar duomenys patenkantys į sistemą yra korektiški, logiški, reikalingi sistemos 

naudotojams ir kt. 

Pirmojo (planavimo) etapo metu, turėtų būti apsispręsta kaip konkrečiai bus matuojama kokybė, t.y. 

kokiu būdu surenkami duomenys ir kokie rodikliai taikomi. Tai būtų galima atlikti remiantis 

naudotojų apklausa, kuri būtų pateikiama naudotojams po nustatyto prisijungimų prie ŠVIS 

skaičiaus arba atsitiktinai parenkant prisijungusius naudotojus. Apklausoje galėtų būti pateikiamas 

nedidelis skaičius klausimų, kuriuose būtų prašoma įvardinti, kiek jie yra patenkinti ŠVIS 

naudotojo sąsaja, funkcionalumu ir duomenimis. Taip pat turėtų būti nustatoma, kokių kokybės 

rodiklių yra siekiama, kaip pavyzdţiui, bent 75% naudotojų teigiamai įvertino naudotojo sąsają ir 

pan. 

Antrojo (kokybės uţtikrinimo) etapo metu, vykdomas kokybės procedūrų apsibrėţtų pirmajame 

ţingsnyje stebėjimas. Šiuo atveju tai reikštų, kad yra renkami duomenys apie naudotojų atsiliepimus 

– vykdomos apklausos. 

Trečiojo (kontrolės) etapo metu, naudojant patikrinimo ir kontrolės grafikų metodus, stebima, kaip 

kinta naudotojų atsiliepimai, ar yra kokių esminių neatitikimų, kurie turėtų būti tobulinami. 

Nustačius neatitiktis yra rengiamos galimos alternatyvos, kaip jas būtų galima pašalinti (pvz., 

atnaujinant sistemos funkcionalumą – jei trūksta tam tikros funkcijos arba didinant techninius 

pajėgumus – jei sistema veikia pernelyg lėtai ir t.t.). 

5. Valstybės švietimo stebėsenos branduolio rodiklių sąrašas ir jų 

aprašai 

Prasidėjus projektui buvo suorganizuotas susitikimas, kurio metu buvo parengta metodika , pagal 

kurią atliekamas švietimo darbuotojų nuomonės tyrimas, norint išsiaiškinti jų informacinius 

poreikius. 

Tyrimo anketai parengti buvo naudojamasi tarptautinių organizacijų skaičiuojamais rodikliais, 

Lietuvos Valstybės švietimo stebėsenos rodikliais bei tarptautine patirtimi. Rodikliai  anketoje buvo 

vertinami pagal: 

• trūkumą, ar rodiklio trūkumas yra didelis ar ne; 

• naudojimo daţnumą, kaip daţnai rodiklis yra naudojamas. 

Šio tyrimo rezultatai buvo panaudoti kaip struktūra tolimesnėms diskusijoms, rengiant branduolio 

rodiklių sąrašą. Kaip teorinis pagrindas buvo pasirinktas CIPO modelis, kuris yra taikomas įvairių 

šalių švietimo Stebėsenos sistemoms struktūrizuoti pavyzdţiui, Olandijoje, Danijoje.. Konkretaus 

rodiklių sąrašo parengimui  buvo sudaryta darbo grupė, kurioje buvo atstovai iš šių institucijų: 

• LR ŠMM skyrių atsakingų uţ šias švietimo sistemos grandis: 

• Ikimokyklinis ir pradinis ugdymas; 

• Pagrindinis ir vidurinis ugdymas; 

• Profesinis mokymas ir orientavimas; 

• Neformalus ugdymas ir švietimo pagalba; 

• Universitetinės studijos; 

• ITC; 

• NMVA; 

• LR statistikos departamento; 
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• UAB „Ernst & Young Baltic” vadovaujama ekspertų grupės. 

Taip pat buvo surengto diskusijos su MOSTA ir SKVC ir atsiţvelgta į jų pateiktus pasiūlymus. 

Branduolio rodiklių parengimo darbo grupė surengė keletą diskusijų  ir parengė rodiklių sąrašą, 

kuriame pateikė svarbiausius rodiklius. 

Sudarytas branduolio rodiklių sąrašas pasiţymi šiomis savybėmis: 

• nedidelis kiekis rodiklių, kurie atspindi švietimo sistemos būklę. Tai leidţia supaprastinti 

švietimo sistemos stebėseną ir svarbiausia informacija nėra uţgoţiama  per didelio kiekio 

detalių; 

• universalumas, nes branduolio rodiklių sąrašas nepriklauso nuo besikeičiančios švietimo 

politikos, t.y. nėra susietas su politiniais tikslais; 

• palyginamumas, nes nemaţai šalių yra įgyvendinusios CIPO modelį kai kurioms švietimo 

grandims, todėl šio teorinio modelio taikymas ir Lietuvoje rodo, jog šalis lygiuojasi į 

gerąsias pasaulines praktikas; 

• pritaikomumas švietimo grandims, nes kiekvienas branduolio rodiklis yra aktualus ir 

leidţia įvertinti Lietuvos formalųjį švietimą pagal švietimo grandis (pradinis ugdymas, 

vidurinis ugdymas, pagrindinis ugdymas ir t.t.); 

• unikalumas. Nors CIPO modelis yra taikomas uţsienyje, tačiau tik Lietuvoje jis bus 

taikomas visuminei švietimo sistemos stebėsenai. 

Parengtas branduolio rodiklių sąrašas ir detalūs rodiklių aprašai yra pateikiamas šio dokumento 7 

priede. 
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6. Modelio įgyvendinimo planas 

Ankstesniame skyriuje aprašytas švietimo stebėsenos modelis, leidţiantis vykdyti visuminę 

Lietuvos švietimo sistemos stebėseną, bus įgyvendinamas modifikuojant esamą švietimo valdymo 

informacinę sistemą. Pagrindiniai ŠVIS plėtros akcentai apima duomenų sandėlio sukūrimą, 

papildomas ŠVIS integracijas su esamomis informacinėmis sistemomis ir registrais.  Siūlomas 

modelio įgyvendinimo planas susideda iš trijų pagrindinių etapų: 

• pasiruošimas diegimui. Šio etapo metu parengiama reikalinga dokumentacija, teisės aktai, 

detalizuojami techniniai reikalavimai informacinei sistemai bei kompiuterinei įrangai ir 

pasirenkamas informacinės sistemos diegėjas; 

• sistemos sukūrimas ir diegimas. Šio etapo metu, viešųjų pirkimų būdų pasirinktas ŠVIS 

plėtros diegėjas sukuria ir įdiegia atnaujintą sistemą. Sistema kuriama pagal ankstesnio 

etapo metu apibrėţtus techninius reikalavimus. Pilotinės įstaigos ar organizacijos irgi yra 

pasirenkamos šio etapo metu; 

• sistemos bandomoji eksploatacija. Šio etapo metu sistema yra diegiama naudotojams, 

planuojami ir vykdomi mokymai. 

Toliau  šiame skyriuje aprašomi šie švietimo stebėsenos modelio įgyvendinimo etapai.  Aprašant 

etapus įtraukiami pagrindiniai įgyvendinimo ţingsniai, teisiniai, organizaciniai bei techniniai 

aspektai, taip pat, nurodoma preliminari įgyvendinimo ţingsnių trukmė.  

6.1 Pasiruošimas modelio diegimui 

6.1.1  Reikalingų teisės aktų ir dokumentų projektų ruošimas 

Reikalingų teisės aktų ir dokumentų projektų paruošimas yra svarbi Švietimo stebėsenos modelio 

įgyvendinimo dalis, nes tai suteikia galimybę įteisinti ŠVIS. Dokumentuose turi atsispindėti kaip 

yra valdoma ir saugoma surinkta informacija, kokiu principu funkcionuoja pats modelis ir 

informacinė sistema. Pagrindiniai tinkamam ŠVIS funkcionavimui reikalingi parengti dokumentai 

yra šie: 

• ŠVIS nuostatai; 

• švietimo stebėsenos tvarkos aprašas; 

• duomenų saugos dokumentai. 

 

ŠVIS nuostatai 

ŠVIS nuostatai reglamentuoja sistemos steigimo pagrindą, objektą, tikslus, funkcijas, organizacinę, 

informacinę ir funkcinę struktūras, kaupiamų duomenų šaltinius, reikalavimus duomenų saugai. 

Pagal siūlomą modelį ŠVIS steigimo pagrindas, objektas, tikslai  ir organizacinė struktūra 

nesikeičia, todėl siūloma daryti pakeitimus esamuose ŠVIS nuostatuose didţiausią dėmesį kreipiant 

į: 

• techninę ir funkcinę struktūras, nes ŠVIS apimtyje bus kuriamas duomenų sandėlis, bendras 

visoms švietimo informacinėms sistemos bei registrams; 

• kaupiamų duomenų šaltinius, nes pagal aprašytą švietimo stebėsenos modelį reikalingos 

integracijos su papildomais duomenų teikimo šaltiniais (registrais, informacinėmis 

sistemomis); 
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Šios dalys turi būti patobulinamos, atsiţvelgiant į siūlomą Švietimo stebėsenos sistemos modelį. 3 

priede pateikiamas ŠVIS nuostatų projektas. 

Švietimo stebėsenos tvarkos aprašas 

Švietimo stebėsenos tvarkos aprašas nustato švietimo stebėsenos tikslą ir uţdavinius, objektą, 

organizavimą ir vykdymą, švietimo stebėsenos rodiklius, disponavimą švietimo stebėsenos 

informacija bei stebėsenos finansavimą. Atsiţvelgiant į siūlomą švietimo stebėsenos modelį, taip 

pat, būtų galima keisti esamą švietimo stebėsenos tvarkos aprašą atsiţvelgiant į besikeičiančias 

sritis, kurios yra: 

• stebėsenos organizavimas ir vykdymas, nes patobulintame švietimo stebėsenos modelyje 

atsiranda kelių lygių, analitinių pjūvių ir kt. švietimo stebėsena; 

• švietimo stebėsenos rodikliai, nes bus skiriamos skirtingos rodiklių grupės bei keičiamos 

rodiklių skaičiavimo procedūros bei logika; 

• disponavimas švietimo stebėsenos informacija, nes, kaip jau buvo minėta aukščiau, skirtingo 

lygmens sistemos naudotojai galės disponuoti skirtinga informacija. 

4  priede pateikiamas švietimo stebėsenos tvarkos aprašo projektas. 

Duomenų saugos nuostatai 

Stebėsenos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai nustato principus ir reikalavimus, 

kuriais vadovaujantis uţtikrinamas saugus elektroninės informacijos tvarkymas Stebėsenos 

informacinėje sistemoje. Dabartiniai ŠVIS duomenų saugos nuostatai iš esmės tinka besikeičiančiai 

sistemos struktūrai ir patobulinimams. Yra siūloma iš dabartinių duomenų saugos nuostatų pašalinti 

šį punktą: 

11.1.3. patikrinti ne mažiau kaip 10 procentų atsitiktinai parinktų ŠVIS naudotojų 

kompiuterinių darbo vietų, visose tarnybinėse stotyse įdiegtas programas ir jų 

sąranką; 

 Siūloma tai padaryti, nes ŠVIS naudotojų darbo vietose nebus instaliuojama jokia papildoma 

programinė įranga. 5 priede pateikiamas ŠVIS duomenų saugos nuostatų projektas. 

6.1.2 Pirkimo procedūrų vykdymas 

Norint sukurti ir įdiegti sistemą, kuri padės įgyvendinti aukščiau aprašytą švietimo stebėsenos 

modelį, turės būti perkamos išorės paslaugos. Išorinių paslaugų pirkimas konkurso metu leistų 

uţtikrinti, jog pasirenkamas geriausias tiekėjas uţ priimtiną kainą, nes ITC nebūtinai gali uţtikrinti 

savo vidiniais resursais, kad būtų sukurta ir įdiegta sistema. Pirkimo įgyvendinimui reikia: 

• parengti pirkimo dokumentus; 

• suorganizuoti viešuosius pirkimus. 

Pirkimo dokumentų parengimas 

Norint inicijuoti viešuosius pirkimus reikia parengti šiuos dokumentus: 

• atviro konkurso sąlygos sistemos sukūrimo ir įdiegimo paslaugoms įsigyti; 

• atviro konkurso sąlygos techninės įrangos įsigijimui; 

• techninę specifikaciją,  

 

Visi šie dokumentai yra ruošiami lygiagrečiai. 2 priede pateikiama modelio techninė – funkcinė 

specifikacija. 
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Viešųjų pirkimų suorganizavimas 

Pagal parengtus dokumentus turi būti organizuojamas viešasis pirkimas ŠVIS sistemos kūrimo ir 

diegimo darbams bei techninei įrangai įsigyti.  

6.1.3 Kokybės uţtikrinimo strategijos parengimas 

Kokybės uţtikrinimo strategija, kaip jau buvo minėta 4.8. skyriuje, susideda iš kokybės uţtikrinimo 

proceso bei rizikos valdymo. Kadangi kokybės uţtikrinimo procesas buvo detaliau aptartas modelio 

apraše, šiame skyriuje yra išsamiau aprašomas rizikos valdymas bei identifikuojamos pagrindinės 

rizikos, į kurias reikia atkreipti dėmesį  įgyvendinant pasiūlytą Švietimo stebėsenos modelį ir 

konstruojant bei diegiant ŠVIS. 

Rizikos valdymo planas 

Labai svarbu diegiant naująjį Švietimo stebėsenos modelį uţtikrinti reikiamą rizikos valdymą. 

Rizika suprantama kaip situacija, galinti turėti neigiamą įtaką ŠVIS veikimui. ŠVIS  rizikos 

valdymo planas yra rizikos valdymo proceso dalis. 

Rizikos valdymo procesas, kuris atitinka geriausias pasaulines praktikas, yra skirstomas į tris 

etapus, atitinkančius šiuos sudėtinius procesus: 

• rizikos nustatymo procesas;  

• rizikos valdymo planavimas; 

• rizikos valdymo stebėsena. 

 

 Rizikos nustatymas ir 

įvertinimas

Rizikų valdymo plano 

parengimas
Rizikų stebėsena

NUSTATYMAS PLANAVIMAS KONTROLĖ

 

36 paveikslas.  Rizikos valdymo procesas 

Rizikos nustatymas ir įvertinimas pagal svarbumą, ar keliamą grėsmę turi būti atliktas prieš rizikos 

plano sudarymą. Pats rizikos valdymo planas turi apimti: 

• nustatytus rizikos veiksniui ir jų įvertinimo laipsnį; 

• priemonių nustatytai rizikai suvaldyti paketą; 

• atsakingų asmenų paskyrimą; 

• reikalingų išteklių rizikos suvaldymui numatymą; 

• terminų rizikos suvaldymui numatymą. 

Toliau pateikiama pagrindiniai rizikos veiksniai, susijusios su modelio įgyvendinimu ir naudojimu. 

Yra išskiriamos kelios pagrindinės rizikų grupės: 

• sistemos sukūrimo ir diegimo; 
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• sistemų sujungimo su duomenų sandėliu problemos: nebaigtinis integruoti reikalingų 

sistemų sąrašas, besikeičiančios sistemos su kuriomis reikia integruoti duomenų 

sandėlį; 

• duomenų korektiškumo, loginio teisingumo uţtikrinimas; 

• duomenų vientisumo ir patikimumo uţtikrinimas; 

• asmeninių duomenų apsaugojimas; 

• techninės įrangos uţsakymo ir pristatymo vėlavimas; 

• kt. 

• reikalingų išteklių; 

• nepakankami finansiniai ištekliai sistemos kūrimui ir modelio įgyvendinimui; 

• nepakankami ţmogiškieji ištekliai, reikalingi sistemai: kurti, diegti, naudotojams 

mokyti ir t.t. 

• projekto vykdytojų ar vadovų didelė kaita; 

• nepakankamas suinteresuotų šalių įsitraukimas; 

• ilgas ir/ar komplikuotas sprendimų priėmimo procesas; 

• ir kt. 

• sistemos naudojimo;  

• naudotojų reikalavimai ŠVIS tobulinimui yra prieštaringi; 

• galutiniai naudotojai nesinaudoja sistema, dėl : nepakankamo sistemos supratimo, 

nepakankamo informacinių technologijų ţinių turėjimo; 

• sistemos naudotojai neišnaudoja sistemos teikiamų funkcionalumų; 

• sistemos naudotojai, negali naudotis sistema dėl techninių kliūčių tokių kaip : 

• elektros tiekimo neuţtikrinimas, sistemos ir duomenų saugos 

paţeidţiamumas, nepakankama gedimų prevencija bei šalinimas bei kiti 

panašius veiksniai. 

• telekomunikacinių kanalų ir įrengimų nepakankamas veikimas; 

• techninės bazės nepakankama stebėsena, pakeitimų planavimas bei 

nesavalaikį techninės bazės atnaujinimas; 

• nepasirūpinimas specialistų reikiama kvalifikacija, kurie rūpinasi sistema. 

• ir kt. 

• ir kt. 

• teisinės aplinkos ir sąlygų kitimas: 

• projekto eigoje besikeičianti LR įstatyminė bazė, reglamentuojanti švietimo 

stebėseną; 

• ir kt. 

Rizikos veiksnių sąrašas  yra nebaigtinis, tačiau padedantis identifikuoti pagrindines rizikos 

veiksnių grupes, kurios gali turėti reikšmingos įtakoti modelio įgyvendinimą. Rizikos valdymo 

plane taip pat turi būti numatomi rizikos valdymo būdai bei atsakingi asmenys bei reikalingi 

ištekliai.  
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Daugeliui aukščiau išvardytų rizikų suvaldyti uţtektų detalių planų bei planų įgyvendinimo 

prieţiūros procedūrų, kurie uţtikrintų, jog paminėtos rizikos yra eliminuojamos arba gali būti 

sprendţiamos ankstyvoje stadijoje. 

6.2 Sistemos sukūrimas ir diegimas 

ŠVIS sukūrimo ir diegimo etapas apima šias pagrindines veiklas:  

• ŠVIS projekto parengimą; 

• ŠVIS konstravimą; 

• duomenų sandėlio konstravimą; 

• ŠVIS testavimą 

• pilotinių įstaigų/organizacijų pasirinkimą; 

• sistemos diegimą. 

Visos šios dalys detaliau aprašomos sekančiuose skyriuose. 

6.2.1 ŠVIS projekto parengimas 

Sistemos pasirengimo projektavimui etape, viešųjų pirkimų konkursą laimėjęs paslaugų teikėjas 

atlieka šiuos darbus: 

• ŠVIS specifikacijos detalizavimą ir patikslinimą; 

• ŠVIS koncepcinio modelio sudarymą, kurį sudaro detalizuota ir papildyta modelio techninė 

specifikacija; 

• ŠVIS komponentų specifikavimą. 

Detalizuojant ŠVIS specifikaciją aprašoma numatomų kompiuterizuoti duomenų bazių struktūra, 

informacijos srautai ir jų apdorojimo procesai. Taip pat apibrėţiamas ŠVIS veiklos modelis, 

nurodant visus duomenis, kurie turėtų būti surenkami į ŠVIS detaliųjų duomenų bazę, bei 

prioritetiniai duomenys, kurie yra reikalingi uţtikrinti, jog galima atlikti projekto metu apsibrėţtų 

rodiklių analizę. Duomenys renkami iš įvairių su ŠVIS integruotų registrų bei sistemų yra 

pateikiami techninės specifikacijos duomenų srautų priede. IS terminologija performuluojami ŠVIS 

specifikacijoje nustatyti tikslai ir kriterijai, iš bendrųjų ŠVIS keliamų reikalavimų formuluojami 

konkretūs reikalavimai atskiroms programų sistemoms, duomenų bazėms ir kitiems komponentams, 

taip pat ŠVIS naudotojo sąsajai. 

ŠVIS koncepcinio modelio sudarymo metu yra aprašomos kompiuterizuojamos funkcijos, darbo 

vietos, jų tarpusavio ryšiai, išsidėstymas, juos veikiantys procesai, tuos procesus sąlygojantys 

veiksniai ir jų vykdymo tikslai. IS koncepcinis modelis sudaromas detalizuojant ir papildant IS 

specifikaciją. 

ŠVIS komponentų specifikavimas apima tokius darbus, kaip: 

• specifikacijų kiekvienam IS komponentui (programinei ar techninei įrangai) parengimą, 

kuriose aprašomos IS komponentų funkcijos, jų tarpusavio ryšiai, išsidėstymas, duomenų 

srautai, juos veikiantys procesai, tuos procesus sąlygojantys įvykiai, jų vykdymo tikslai ir 

realizavimo strategijos; 

• numatomų kompiuterizuoti duomenų bazių sandaros aprašymas; 
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• kompiuterizuotai tvarkomų informacinių srautų sandaros ir tuos srautus apdorojančių 

procesų nusakymas. 

6.2.2 ŠVIS konstravimas 

ŠVIS konstravimo metu turi būti atliekami šie darbai: 

• projektuojama ŠVIS komponento struktūra, nustatoma atskirų sistemos komponento dalių 

paskirtis ir jų tarpusavio jungtys; 

• suprojektuotam ŠVIS komponentui yra rengiamos programos, visos jo dalys autonomiškai 

testuojamos ir rengiami eksploataciniai sistemos komponento dokumentai (programų 

tekstai, instaliavimo ir naudojimosi instrukcijos). Autonominio testavimo rezultatai 

protokoluojami; 

• ŠVIS komponento dalis sujungus į vieną visumą, jis yra išbandomas, patikrinami jo 

eksploatacijos dokumentai. Bandymų rezultatai protokoluojami. Pastebėti trūkumai 

šalinami. Jei ŠVIS komponentas yra taikomoji programa, parengiamas jos originalas. 

Bandymų rezultatai uţfiksuojami šiam tikslui naudojamame ţurnale; 

• jungiant sistemos komponentus į visumą, įsitikinama, kad suprojektuota informacinė 

sistema tenkina reikalavimus, numatytus techninėje specifikacijoje ir projekte. Šio etapo 

metu detaliai projektuojama ţmogaus ir ŠVIS sąveika bei dialoginis darbas, detalizuojami 

kompiuterizuotų darbo vietų, duomenų bazių ir kitų ŠVIS komponentų projektai, vykdomi 

jų ir visos ŠVIS bandymai. Bandymų rezultatai dokumentuojami. Pastebėti trūkumai 

šalinami. 

Kadangi šiame etape yra svarbus testavimo komponentas ir jis yra vykdomas tiek sistemos dalių 

tiek ir visos sistemos atţvilgiu, toliau esančiame skyriuje yra detaliau aprašomas pats testavimas ir 

pateikiamos pagrindinės gairės, kaip jis turėtų būti vykdomas. 

6.2.3 Duomenų sandėlio konstravimas 

Duomenų sandėlio sukūrimo etapas yra aprašomas atskirai, nes jis pasiţymi kitokia specifika nei 

paprasta duomenų bazė. 

Duomenų sandėlio sukūrimo etapas apima  pagrindines duomenų sandėlio kūrimo veiklas bei 

apibrėţia kontrolės veiklas kiekviename etape. Duomenų sandėlio sukūrimas apima šiass veiklas: 

• vizijos kūrimą; 

• analizę ir projektavimą; 

• sukūrimą; 

• beta testavimą; 

• tiraţavimą. 

Vizijos kūrimo metu yra įvertinamas duomenų sandėlio sukūrimo projektas, t.y. kaip reikėtų kurti 

ir įgyvendinti duomenų sandėlį, kad jis geriausiai atitiktų perkančiosios organizacijos poreikius bei 

nustatyti, kokia IT infrastruktūra būtų reikalinga. Vizijos etapas yra skirstomas į smulkesnius 

etapus: 

• esamos situacijos įvertinimas. Šiame etape reikia įvertinti esamas ŠVIS duomenų bazes ir 

įvertinti, kurios struktūros yra tinkamos, o kurias reikia keisti ar papildomai sukurti, norit 

įgyvendinti bendrą duomenų sandėlį visoms švietimo sistemoms bei registrams; 
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• IT infrastruktūros identifikavimas. Šiame etape turi būti įvertinama jau turima IT 

infrastruktūra bei architektūra. Tai yra daroma norint įvertinti ar esama IT infrastruktūra ir 

architektūra bus tinkama kuriamam duomenų sandėliui ir jeigu reikia papildomų pakeitimų 

ar papildomų resursų, kad būtų uţtikrinama, jog jie ir bus. Šiame etape svarbūs šie ţingsniai: 

• IT departamento struktūros išsiaiškinimas; 

• turimų kompetencijų ir įgūdţių identifikavimas; 

• parengiamas esamos sistemos architektūros aprašymas. 

• kuriamas aukšto lygio projekto planas. Naudojant visą iki šio etapo surinktą informaciją, 

nustatomos gairės duomenų sandėliui. Taip pat šiuo metu paruošiamas pirminis duomenų 

sandėlio kūrimo planas. Planas turi apimti laiko terminus, per kuriuos turės būti atlikti 

darbai bei reikalingus išteklius;  

• apibrėţiama projekto struktūra. Šio etapo metu yra nusprendţiama dėl duomenų sandėlio 

projekto įgyvendinimo komandos ir jos narių vaidmenų, bei apibrėţiamos pagrindinės 

atsakomybės. Taip pat šio etapo metu: 

• nustatomaa duomenų sandėlio struktūros palaikymas; 

• apsibrėţiama projekto organizacinė struktūra; 

• pasirenkama komanda. 

• pateikiamas rizikos valdymo veiksmų dokumentas. Duomenų sandėlio kūrėjas turi 

pateikti perkančiajai organizacijai rizikos, susietos su duomenų sandėlio kūrimu, 

dokumentą. 

Analizė ir projektavimas  apima duomenų sandėlio architektūros suprojektavimą, atsakant į 

klausimą, kaip  duomenų sandėlis tenkins būsimų ŠVIS naudotojų poreikius. Taip pat yra 

sumodeliuojami duomenų sandėlio darbų srautai, identifikuojamos dimensijos ir hierarchijos, 

sukuriami loginiai bei fiziniai modeliai, duomenų sandėlio prototipas, metaduomenų  saugykla ir 

naudotojo grafinė sąsaja, o pagrindinės veiklos yra šios: 

• reikalavimų nusistatymas; 

• išsamus kodų programų nagrinėjimas; 

• atotrūkių analizė, kuri leidţia nustatyti sritis, kurios negalėtų būti sukurtos, dėl to jog trūksta 

išteklių ar įrankių; 

• duomenų modelio projektavimas, kuris apima duomenų loginio modelio kūrimą, duomenų 

detalumo lygio duomenų sandėlyje nustatymą. Yra apibrėţiama, ar duomenų sandėlyje yra 

reikalingos duomenų santraukos ir duomenų agregavimas ir jeigu taip, tai kokiu lygmeniu 

duomenys turi būti agreguojami, apibrėţiami dimensijų pasikeitimo kriterijai; 

• duomenų srautų modulių modeliavimas. Ši veikla apima pirminį duomenų sukėlimą į 

duomenų sandėlį bei vėlesnius duomenų papildymus, kurie periodiškai atkleliauja į 

duomenų sandėlį. Abiem šiom veikloms svarbūs šie aspektai: 

• sumodeliuojami duomenų  perkėlimo/įkelimo procesai; 

• suprojektuojamos duomenų gavimo ir kontrolės procedūros; 

• suprojektuojami  transformacijų moduliai; 
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• suprojektuojamas duomenų įkrovimas ir agregavimas; 

• sukuriami duomenų kokybės rezoliucijos modeliai. 

 Taip pat šiame etape yra sumodeliuojami išeinančių duomenų srautai. ŠVIS duomenų sandėliui tai 

svarbu uţtikrinti, nes sistema veiks  ir kaip duomenų teikėja kitoms IS.  

• įrankių pasirinkimas ir įvertinimas; 

• kliento ir projekto profilio perţiūra;   

• nustatomos  galimas duomenų sandėlio pasirinktis;  

• pasirinkamos tinkamos duomenų sandėlio parinktys;   

• susitariama, dėl sprendimo kriterijų taikymo;  

• suplanuojami bandymai, siekiant įvertinti duomenų sandėlį;  

• sukuriamas duomenų sandėlio prototipas. 

Kūrimas 

Pagrindinis kūrimo tikslas yra sukonstruoti duomenų sandėlio versiją ir įgyvendinti jo techninę 

architektūrą. Šiame etape duomenų sandėlis yra sukonstruojamas ir ištestuojamas. Pagrindinės 

veiklos, kurias reikia atlikti šiame etape yra: 

• modulių specifikavimas;   

• duomenų modulių sukūrimas; 

• duomenų srautų modulių sukūrimas; 

• dalių testų atlikimas; 

• alfa testo atlikimas. 

Beta testavimas 

Beta testavimo tikslas yra atlikti realų duomenų sandėlio testavimą, naudojant tikrus duomenis. Šio 

etapo metu duomenų sandėlio aplikacija yra įdiegiama pasirinktai sistemos naudotojų grupei,  kuri 

naudos duomenų sandėlį realiam darbui su tikrais duomenimis. Kūrėjų bei diegėjų komanda šio 

etapo metu tikslina sistemą pagal gaunamą grįţtamąjį ryšį iš sistemos naudotojų. Kai duomenų 

sandėlio aplikacija yra stabilizuojama tuomet galima ją diegti naudotojams. Šis etapas apima šiuos 

pagrindinius darbus: 

• beta versijos paleidimas;  

• beta testas;   

• patikslinta beta versija.  

Tiraţavimas/diegimas 

Pagrindinis  tiraţavimo/diegimo tikslas įdiegti sprendimą gamybinėje aplinkoje.   Šiame etape yra 

sudedami duomenys į gamybinę aplinką ir yra apmokomi sistemos naudotojai bei uţtikrinama 

techninė pagalba. Šiame etape yra svarbūs šie ţingsniai: 

• pasiruošimas tiraţavimui;     

• mokymai; 
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• paleidimas.    

Metaduomenys 

Metaduomenys yra svarbūs duomenų sandėlio kūrimo etape, nes pagal metaduomenis informacija 

ETL proceso metu patenka į duomenų sandėlį iš integruotų registrų bei informacinių sistemų. 

Darbas su metaduomenimis vyskta viso duomenų sandėlio kūrimo metu: 

• ankstyvoje duomenų sandėlio kūrimo stadijoje (analizės ir projektavimo etape) sukuriama 

strategija, kaip surinkti metaduomenis; 

• vėlesniuose duomenų sandėlio kūrimo etapuose (projektavimo, kūrimo) uţtikrinama, kad 

renkamų duomenų ir techniniai metaduomenys yra surenkami; 

• vėlyvame duomenų sandėlio kūrimo, beta  ir diegimo etapuose vyksta metaduomenų 

gryninimas; 

• duomenų sandėlio tiraţavimo etape įvyksta metaduomenų publikavimas. 

6.2.4 Sistemos testavimas 

Testavimas, tai visuma informacinėje sistemoje atliekamų veiksmų ir operacijų, kurių pagalba 

įvertinamas sisteminio sprendimo atitikimas iškeltiems reikalavimams. Prieš atliekant ŠVIS 

priėmimo testavimą, Diegėjas atlieka funkcinį IS testavimą, kurį pabaigęs turi patvirtinti, kad 

parengta IS atitinka nustatytus testavimo kriterijus. IS priėmimo testavimo metu perkančioji 

organizacija kartu su Diegėju testuoja parengtos ŠVIS veikimą ir atitikimą reikalavimams. Viso 

testavimo metu Diegėjo atstovai turi padėti operatyviai spręsti ŠVIS naudotojams kilusias 

problemas bei šalina testavimo metu aptiktas problemas, susijusias su IS programinės įrangos 

klaidomis. Šio testavimo metu yra įsitikinama, kad sistema atitinka Perkančiosios organizacijos 

poreikius ir galutinai suderinama sistemos konfigūracija, kuri bus perkelta į gamybinę aplinką.  

Sistemos testavimo etapas turėtų apimti bet neapsiriboti sekančiais ţingsniais: 

• sistemos testavimo plano parengimą; 

• sistemos testavimo scenarijų parengimą; 

• sistemos testavimą bei testavimo metu aptiktų klaidų taisymą. 

Nors sistemos testavimo prieţiūrą gali atlikti Perkančioji organizacija, tačiau daugeliu atvejų tam 

yra pasitelkiami atestuoti išorės ekspertai, kurie atstovauja perkančiąją organizaciją viso sistemos 

diegimo ir jos testavimo metu. 

Sistemos testavimo plano parengimas 

Testavimo plano paskirtis – apibrėţti ŠVIS testavimo metodiką, procedūras, testavimo sėkmingumo 

kriterijus, testavimo proceso organizavimą ir valdymą. Sistemos testavimo plane turi būti 

nurodoma: 

• testavimo apimtis; 

• sąrašas procesų, kuriuos reikia ištestuoti procesų testavimo metu; 

• sąrašas integracijų tarp sistemų, kurias reikės ištestuoti integracijų testavimo metu; 

• kokia pradinė informacija ir pradiniai duomenys reikalingi, kad įvyktų testai, ši informacija 

turi būti pateikiama su testavimo scenarijais; 

• procedūros, kaip bus vykdomi testavimai ir kas atsakingas iš ITC/Diegėjo/priţiūrinčios 

organizacijos pusės uţ kiekvieną testavimo procedūros ţingsnį; 

• testavimo aplinka (reikalavimai techninei ir programinei įrangai); 
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• testavimo darbų eiliškumas;  

• testavimo dalyviai ir jų atsakomybė;  

• testavimo vertinimo kriterijai;  

• testavimo dokumentacija.  

 

Testavimo planą Diegėjas turi suderinti su Perkančiąja/priţiūrinčia organizacija.  

Testavimo scenarijų parengimas 

Testavimo scenarijų parengimas turėtų vykti lygiagrečiai su testavimo plano rengimu, nes testavimo 

metu būtent ir turi būti patikrinamas sistemos veikimas tam tikrų scenarijų atveju. Testavimo 

scenarijus turi parengti sistemos Diegėjas ir suderinti su Perkančiąją/priţiūrinčia organizacija. Šie 

scenarijai turi būti aprašomi pagal: 

•  daţnumą (kaip daţnai scenarijaus procesai atliekami pilotinių organizacijų veikloje); 

•  poveikį kitiems pilotinių organizacijų veiklos procesams bei jų rezultatams, t.y. ne šio 

scenarijaus veiklos procesams (koks bus poveikis, jei procesas neveiks); 

•  sudėtingumą (kokia tikimybė, kad scenarijaus testavimo metu kils problemų). 

IS priėmimo testavimas atliekamas pagal parengtus testavimo scenarijus. Testavimo scenarijai turi 

patikrinti šiuos modelio funkcionalumus: 

• švietimo politikos planavimą bei įgyvendinimą; 

• švietimo sistemos ir jos posistemių atskirų elementų būklės stebėseną; 

• švietimo sistemos ir atskirų jos posistemių būklės analizę; 

• autorizuotų vartotojų prisijungimą ir skirtingos grafinės sąsajos turėjimą; 

• asmeninės aplinkos sistemoje modifikavimą; 

• duomenų paiešką; 

• rodiklių modifikavimą; 

• ir kt. 

Kaip pavyzdį galima pateikti scenarijų švietimo sistemos ir jos posistemių atskirų elementų būklės 

stebėsenai. Tai yra ištestuoti ar vartotojas gali atlikti techninėje specifikacijoje aprašytus veiksmus 

susijusius su švietimo sistemos ir jos posistemių atskirų elementų būklės stebėsena. 

Sistemos testavimas 

Sistemos testavimas turi būti atliekamas sistemos Diegėjo ir suderintas su Perkančiąja/priţiūrinčia 

organizacija. Testavimo tikslas – aptikti ŠVIS defektus, tokius kaip pavyzdţiui: loginės klaidos ar 

kodo anomalijos. 

Visas testavimas vykdomas vadovaujantis testavimo planu. IS testavimas pradedamas, kai 

uţbaigiamas IS kūrimas, Diegėjas yra atlikęs IS funkcinį testavimą, pašalinęs visas funkcinio 

testavimo metu nustatytas problemas, pateiktas Diegėjo patvirtintas dokumentas, kad IS yra 

paruošta priėmimo testavimui, parengtas ir suderintas priėmimo testavimo planas ir testavimo 

principų dokumentas bei testavimo priėmimo kriterijai ir scenarijai.  

Pagal parengtus testavimo scenarijus, dalyvaujant Perkančiajai/priţiūrinčiajai organizacijai ir 

Diegėjui, atliekami testavimo ţingsniai, atitinkamai registruojami testavimo rezultatai ir problemos 
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bei scenarijaus vykdymo uţbaigimas ir/ arba nutraukimas, priklausomai nuo uţregistruotų rezultatų 

ir/ arba problemų. 

Perkančioji/priţiūrinčioji organizacija testavimui atlikti skiria kvalifikuotus darbuotojus, gerai 

susipaţinusius su Projekto metu suderintais reikalavimais, ţinančius esamas veiklos procedūras ir 

būsimus veiklos procesus informacinėje sistemoje, turinčius gerus kompiuterio naudojimo įgūdţius, 

pajėgius atlikti testavimo uţduotis. IS priėmimo testavimo metu gauti rezultatai lyginami su prieš 

testavimo pradţią parengtais laukiamais rezultatais. 

ŠVIS priėmimo testavimo metu visos nustatytos problemos yra registruojamos testavimo problemų 

registre. Registruojant kiekvieną testavimo metu nustatytą problemą, pasirenkamas problemos 

svarbos laipsnis: 

• kritinė problema - kai dėl problemos neįmanoma atlikti testavimo scenarijų (arba 

neįmanoma gauti testavimo scenarijuje numatytų rezultatų), o tuo pačiu patikrinti ir būtinų 

ŠVIS funkcijų;  

• nekritinė problema -  grafinės aplinkos problema, smulki ir nesudėtinga veiklos procesų 

problema, neesminė turinio ir/ ar formos klaida. Atskirais atvejais laikinas sprendimas gali 

būti ITC priimtinas kaip ilgalaikis sprendimas. 

Registruojant problemą, taip pat, nurodoma problemos kategorija: veiklos ar techninė (techninės 

problemos – susijusios su sistemos programinės įrangos klaidomis). 

Problemos svarbos laipsnis nustatomas susitarus Perkančiosios organizacijos ir Diegėjo darbo 

grupių vadovams. Jei yra nesutariama dėl problemos svarbos laipsnio, problemos svarbos laipsnis 

nustatomas atsiţvelgiant į Perkančiosios organizacijos darbo grupės vadovo siūlomą svarbos 

laipsnį. 

Testavimo metu aptiktų klaidų taisymas 

Uţ testavimo metu aptiktų klaidų taisymą yra atsakingas sistemos Diegėjas. Jis turi atlikti aptiktų 

klaidų taisymą per su Perkančiąja organizacija suderintą laiką, nes tai yra viena iš sąlygų, kuri turi 

būti patenkinama prieš priimt testavimą. Testavimas pagal atitinkamą scenarijų laikomas uţbaigtu, 

jei to scenarijaus visi ţingsniai įvykdyti sėkmingai ir tenkina nustatytus vertinimo kriterijus, t. y. 

kiekvieno atlikto scenarijaus ţingsnio laukiamas rezultatas atitinka informacinėje sistemoje gautą 

rezultatą. 

Testavimo rezultatai priimami šiomis sąlygomis: 

• prieš atliekant priėmimo (integracinį) testavimą diegėjas pristato pasirašytą tinkamai atlikto 

funkcinio testavimo dokumentą, įrodantį, jog funkcinio testavimo rezultatai tenkina visus 

nustatytus ir suderintis vertinimo kriterijus; 

• atlikti testavimai pagal visus parengtus testavimo scenarijus; 

• visos nekritinės problemos neturi įtakos testavimo rezultatų priėmimui; 

• visos techninės kritinės problemos yra išspręstos iki ŠVIS bandomosios eksploatacijos 

pradţios.  

Po testavimo uţbaigimo Perkančioji organizacija priima sprendimą dėl ŠVIS diegimo pradţios, 

patvirtindama testavimo ataskaitą, apimančią ir ŠVIS parengties diegimui pilotinėms 

organizacijoms įvertinimą. 
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6.2.5 Pilotinių įstaigų / organizacijų modelio diegimui pasirinkimas 

Prieš darant ŠVIS diegimą visuotiniu mastu būtina patikrinti sistemos funkcionavimą ir patikimumą 

leidţiant ją išbandyti kelioms pilotinėms įstaigoms/organizacijoms, kurios turės galimybę naudotis 

patobulintos ŠVIS funkcionalumais.  

Pasirinktos pilotinės įstaigos ar organizacijos turi tenkinti sekančius reikalavimus: 

• reprezentatyvumo. Tai reiškia, jog  pasirinktose pilotinėse organizacijose dirba pagrindinės 

naudotojų grupės: strateginio, analitinio ir visuomeninio lygmens vartotojus; 

• grįţtamojo ryšio uţtikrinimo, t.y. jog pilotinės organizacijos vykstant sistemos testavimui 

yra pasirengusios pateikti išsamius komentarus apie jų patirtis naudojantis sistema bei 

pasiūlymus ar pageidavimus tolimesniam sistemos tobulinimui; 

• švietimo stebėsenos modelio ţinojimo. Reikia uţtikrinti, jog pasirinktos pilotinės 

organizacijos yra susipaţinusios su patobulintu švietimo sistemos stebėsenos modeliu ir turi 

pakankamai ţinių bei reikiamas kompetencijas, jog galėtų laisvai naudotis sistema. 

 

Reikia pasitrinkti tokį pilotinių įstaigų/organizacijų skaičių, kad būtų galima sėkmingai išbandyti 

skirtingoms sistemos naudotojų grupėms aktualius funkcionalumus, nekomplikuojant klaidų 

taisymo proceso. 

Kadangi pilotinės įstaigos/organizacijos privalo reprezentuoti sistemos naudotojų grupes, siūloma 

rinktis šių sričių institucijas: 

• ŠMM; 

• savivaldybės; 

• ŠMM pavaldţios įstaigos; 

• ir kt. 

Šių sričių institucijos turi tiek strateginio lygmens, tiek analitinio lygmens vartotojų, kurių 

funkcionalumai ir naudotojų teisės yra didţiausi ŠVIS. Visuomeninio lygmens vartotojai turi 

maţiausius funkcionalumus sistemoje, todėl šios vartotojų grupės poreikius gali testuoti bet kokia 

įstaiga/organizacija. 

6.2.6 Sistemos diegimas 

Sistemos diegimo etape ŠVIS turėtų būti įdiegta visoms pasirinktoms pilotinėms įstaigoms ir 

organizacijoms. Sistema turi būti įdiegiama tik po visų testavimo metu aptiktų klaidų ištaisymu. Uţ 

sistemos diegimą pilotinėms įstaigoms ir organizacijos išlieka atsakingas sistemos diegėjas. Taip 

pat, Perkančioji organizacija turėtų pasirūpinti tolimesniu sistemos techniniu palaikymu bei 

pagalbos teikimu. Sistemos diegimas apima šiuos pagrindinius etapus: 

ŠVIS parengimas darbui. Visi ŠVIS komponentai rengiami eksploatacijai. Sistemos parengimas 

darbui apima ir parinktų, įsigytų ar parengtų programų ŠVIS diegimą: pasiruošimą dirbti veikiant 

sistemai, atliekant tam reikalingus kompiuterizuojamo objekto organizacinės struktūros, vykdomų 

funkcijų, informacijos srautų pertvarkymą, duomenų bazių parengimą, jų tvarkymo ir panaudojimo 

procesų įsisavinimą. Sudaromas ŠVIS bandomosios eksploatacijos planas, kuriame numatoma 

sistemos eksploatacijos tvarka, atsakingi asmenys ir kt. 

6.2.7 Techninė sistemos diegimo prieţiūra.  

Techninė prieţiūra apims diegėjo vykdomų IS konstravimo ir IS diegimo etapų darbų kokybės 

prieţiūrą, taip pat: 

• vykdomų diegimo darbų kokybės ir suderintų principų laikymosi kontrolės 

uţtikrinimą; 
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• sistemos diegėjų ruošiamų dokumentų ir sukuriamų sprendimų paruošimo 

savalaikiškumo kontrolę; 

• su sistemos diegėjų siūlomais sprendimais susijusios rizikos kontrolė ir 

rekomendacijų rizikai maţinti teikimą; 

• valstybės informacinių sistemų kūrimo metodikoje įvardintų kontrolės taškų 

vertinimą; 

• ataskaitų darbo grupei teikimas apie nustatytus neatitikimus ir informavimas apie jų 

šalinimą. 

6.3 Sistemos bandomoji eksploatacija ir naudotojų mokymas 

6.3.1 Sistemos naudotojų mokymas 

Norint tinkamai išbandyti sistemą ir jos funkcionalumus reikia, kad naudotojai visų pirma turėtų 

tinkamus įgūdţius susijusius su procesu (šiuo atveju švietimo stebėsena), visų antra -  tinkamus 

įgūdţius naudotis sistema. Todėl svarbu uţtikrinti, jog sistemos naudotojų mokymai yra sukurti 

taip, jog uţtikrintų šių ţinių perteikimą. Sistemos naudotojų mokymas apima dvi pagrindines sritis: 

• mokymo plano parengimą; 

• mokymų vykdymą. 

Mokymai turėtų būti vykdomi remiantis mokymų planu, kuris išsamiau ir yra aprašomas šiame 

skyriuje. Mokymų planas turėtų apimti, bet neapsiriboti šiomis dalimis: 

• mokymo tikslinių grupių nusistatymas, atsiţvelgiant į jų poreikius bei lūkesčius; 

• mokymo programos parengimas; 

• ţmogiškųjų išteklių mokymams paskirstymas; 

• mokymų rezultatų vertinimo metodikos sukūrimas; 

• mokymų vykdymas; 

• mokymo vertinimas; 

• mokymo tęstinumo uţtikrinimas. 

Tikslinės mokymų grupės turėtų būti pasirenkamos atsiţvelgiant į ŠVIS naudotojų lygmenis t.y. 

teikiant didţiausią dėmesį strateginio ir analitinio lygmens naudotojams, nes jie daugiausiai dirbs su 

skirtingais sistemos funkcionalumais. Kita svarbi mokymų plano dalis yra mokymų programos 

parengimas. Mokymų programa turi būti rengiama remiantis apklausos rezultatais ir švietimo 

stebėsenos  modeliu. Pagrindinis principas, kuriuo turi būti vadovaujamasi rengiant programą – jų 

praktiškumas. Tai reiškia, kad mokymų programą išklausęs darbuotojas turėtų įgyti praktines ţinias, 

kurios leistų pilnai atlikti jam pagal švietimo sistemos stebėsenos modelį priskirtas funkcijas ir 

naudotis sistemos teikiamais privalumais. Mokymai turėtų būti sudaryti  iš atskirų mokymų 

modulių, tokia struktūra leistų tą patį modulį, priklausomai nuo poreikio, dėstyti skirtingoms 

švietimo stebėsenos sistemos vartotojų grupėms. Patys mokymų moduliai apibrėţiami nurodant jų 

turinį, trukmę ir rekomenduojamą mokymo būdą. Siūloma mokymų modulius sukurti atsiţvelgiant į 

atskirų švietimo stebėsenos sistemos naudotojų grupių poreikius.  

Mokymų moduliai suskirstyti dvi pagrindines grupes: 

• švietimo stebėsenos modelio suvokimas; 

• sistemos naudojimui reikiami kompiuterinio raštingumo įgūdţiai ir ţinios. 

Švietimo stebėsenos modelio suvokimas turėtų apimti, bet neapsiriboti šiomis sritimis: 
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• švietimo sistemos stebėsenos modelio sąsaja su švietimo politikos formavimo procesu; 

• CIPO modelio pristatymas. Šioje mokymų dalyje taip pat aptariama, kodėl buvo pasirinktas 

CIPO modelis (galimybė Lietuvos švietimo sistemą lyginti su uţsienio šalimis ir kt.). 

Išaiškinama kaip CIPO modelis yra pritaikomas Lietuvos švietimo sistemos stebėsenai; 

• branduolio rodikliai. Šioje mokymų dalyje turi būti nuodugniai pristatomi branduolio 

rodikliai; jų sudarymo logika, bei panaudojimo būdai; 

• aktualijų rodikliai. Aktualijų rodikliai ir jų sudarymo logika, bei laisvai pasirenkamųjų 

rodiklių formavimas turėtų būti aptartas atskirai atsiţvelgiant į atskirų sistemos naudotojų 

grupių poreikius skirtingiems rodikliams; 

• ir kt. 

Sistemos naudojimui reikiamų kompiuterinio raštingumo įgūdţių modulyje turėtų būti aptartos šios 

ir kitos reikalingos temos: 

• prisijungimas prie stebėsenos IS autorizuotiems vartotojams; kaip susikurti savo vartotojo 

vardą, slaptaţodį ir t.t.; 

• kaip vykdyti paiešką sistemoje; 

• kaip persitvarkyti savo vartotojo sąsają; 

• kaip naudotis kontekstine sistemos pagalba; 

• kaip susikurti savo asmeninę aplinką stebėsenos IS; 

• ir kt. 

Šie atskiri mokymosi moduliai gali būti pritaikomi pagal sistemos vartotojų poreikius bei turimų 

ţinių lygį. Kitas svarbus mokymų plano aspektas yra mokymosi rezultatų uţtikrinimas t.y. po 

kiekvienų mokymu patikrinti susirinkusiųjų ţinias, kaip jiems pavyko įsisavinti mokymų medţiagą. 

Taip pat, svarbu paruošti mokymo medţiagą elektroniniu ar spausdintu formatu, kad asmenys 

dalyvavę mokymuose galėtų prisiminti įgytas ţinias arba mokyti kitus asmenis, kuriems reikia 

dirbti su sistema. Rengiant mokymus svarbu atsiţvelgti į reikalaujamus tiek finansinius tiek 

ţmogiškuosius išteklius ir suplanuoti jų panaudojimą mokymų metu.  

6.3.2 Bandomosios eksploatacijos vykdymas 

Bandomosios eksploatacijos metu Perkančioji organizacija galutinai įsitikina siūlomo sprendimo 

stabilumu ir atitikimu techninės specifikacijos reikalavimams. Patvirtinus bandomąją eksploataciją 

sistemoje neturi likti neišbandyto sistemos funkcionalumo, kuris bus naudojamas ŠVIS. 

Bandomajai eksploatacijai sėkmingai pavykus ŠVIS gali būti tiraţuojama stambesniu mastu. 

6.4 Modelio įgyvendinimo ţingsnių numatomos trukmės 

Ţemiau pateiktame paveiksle yra rodomas pagrindinių aukščiau aprašytų modelio įgyvendinimo 

etapų bei ţingsnių numatomos trukmes. Ţinoma šis darbų grafikas turėtų būti naudojamas kaip 

gairės organizuojant ŠVIS diegimą bei modelio įgyvendinimą, nes organizuojant darbus gali keistis 

tam tikrų veiklų trukmės, ypač tų kurios bus vykdomos išorinių tiekėjų, tačiau planuojant darbus 

turėtų būti laikomasi darbų eiliškumo principo.  
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36 paveikslas. Modelio įgyvendinimo planas
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7. Priedai 

1 priedas. Pastabos dėl Valstybės švietimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo   

Rodiklio atnaujinimas ŠVIS (ţiūrėta liepos 15 d.) 

T – Rodiklio reikšmė ŠVIS atnaujinta  

N – Rodiklio reikšmė ŠVIS nėra atnaujinta 

NN – Rodiklio reikšmė ŠVIS nėra teikiama 

Rodiklio panaudojimas švietimo būklės ataskaitose (imtis- 47 leidiniai) 

D - Švietimo būklės ataskaitose naudojamas daţnai (daugiau, nei 3 kartus)  

R – Švietimo būklės atskaitose naudojamas retai (1-2 kartai) 

NN - Švietimo būklės atskaitose  nenaudojamas 

Rodiklio numeracija.  Pirmasis skaičius nurodo rodiklio numerį ŠVIS sąraše, antrasis – Švietimo ir mokslo ministro 

įsakyme. 

Rodiklis 
Atnaujinimas 

ŠVIS 

Panaudojimas 

ataskaitose 
Pastabos 

1. 3.1. 0–14 ir 15–19 metų 

vaikų ir jaunimo skaičius bei 

dalis (%) lyginant su bendru 

gyventojų skaičiumi; 

T D 

Statistikos departamento leidinyje "Švietimas" pateikiamas 

gyventojų skaičius palyginti su visais gyventojais nuo 0 iki 29 

metų, skaidant kas 10 metų. Toks skaidymas nėra susijęs su 

mokymosi amţiaus periodais, tačiau patogesnis vertinant 

gyventojų skaičiaus kaitą: galima lyginti kohortas. 

2. 3.2. dalis (%) 18–24 metų 

jaunimo, kuris nėra įgijęs 

vidurinio (pagal Tarptautinę 

standartizuotą švietimo 

klasifikaciją, toliau vadinama 

– ISCED, 3 lygmens) 

išsilavinimo ir nesimoko; 

T D 

Nurodyta, kad rodiklis yra Europos komisijos, tačiau iš tiesų 

jis neatitinka EK rodiklio apibrėţties. (Tai nurodyta 

pastaboje). Europos Komisijos ir Valstybinės švietimo 

strategijos rodiklis yra toks: pagrindinį išsilavinimą turinčių 

nesimokančių 18–24 metų asmenų dalis. Negalima teigti, kad 

sąraše pateiktas rodiklis yra EK , nes jo skaičiavimo metodika 

yra kita, ES ir šalies rodiklių palyginimas negalimas.  Tuo 

tarpu "Lietuvos švietimas 2010" rodiklis skleidţiamas pagal 

lytį tarptautiniam palyginimui. 

3. 3.3. pagal privalomojo 

ugdymo programas 

nesimokančių 7–16 metų 

vaikų dalis (%); 

T D 

Rodiklio apibrėţimas tik iš dalies atitinka jo paskirtį: 

numatyta, kad rodiklis rodo valstybės švietimo ir socialinės 

sistemų pajėgumą uţtikrinti visų vaikų, kurių švietimas yra 

privalomas, ugdymą, tuo tarpu skaičiuojamas visų 7-16 m. 

vaikų, kurie mokosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programas ir atitinkamo amţiaus gyventojų skaičiaus santykis 

(t.y. skaičiuojami ir gyventojai, kurie pagal savo sveikatos 

būklę negali pagal šias programas mokytis, pavyzdţiui, 

asmenys, kurių branda vėluoja ir pan.  Rodiklio reikšmių 

dinamika leidţia teigti, kad naudojama rodiklio duomenų 

rinkimo metodika  nėra patikima  arba skirtingais metais buvo 

naudojama skirtinga metodika: pagal privalomo ugdymo 

programas nesimokančių vaikų skaičius dviejų metų 

laikotarpiu negali labai ţenkliai skirtis, tuo tarpo 2007 ir 2008 

m. skirtumas sudaro 33 proc. 2007 m. lygio).  Ataskaitoje 

pateikiamas ir kiti duomenys: Nelankančių bendrojo lavinimo 

mokyklų mokinių iki 16 metų skaičius . Gretinant abiejų 

rodiklių duomenis stebimos skirtingos tendencijos:  pagal 

privalomojo ugdymo programas nesimokančių 7–16 metų 

vaikų dalis (%)didėjo, tuo tarpu  Nelankančių bendrojo 

lavinimo mokyklų mokinių iki 16 metų skaičius gana ţenkliai 

maţėjo. Tokiu būdu matoma didelė neatitiktis tarp mokyklų 

teikiamų duomenų ir duomenų, apskaičiuotų remiantis 

atitinkamo amţiaus gyventojų skaičiaus reikšme. 
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Rodiklis 
Atnaujinimas 

ŠVIS 

Panaudojimas 

ataskaitose 
Pastabos 

4. 3.4. 1–6 metų vaikus 

auginančių ir švietimo pagalbą 

gaunančių šeimų dalis (%); 

N NN 

Tyrimas atliktas tik vieną kartą, vėliau nekartotas, nors 

rodiklio periodiškumas tai numato. Rodiklio aprašyme 

teikiamas švietimo pagalbos apibrėţimas (Švietimo pagalba – 

tai specialistų vykdoma veikla, leidţianti didinti vaiko 

ugdymo(si) šeimoje kokybę.) ir išvardinti šia pagalbą 

teikiančių organizacijų tipai vartotojui nenurodo, pagalbos 

turinio.  Rodiklio turinys nėra aiškus, duomenims interpretuoti 

reikia gausios informacijos apie atliekamo tyrimo metodiką, 

kuri apraše nėra pateikiama.   

5. 3.5. seniūnijų, turinčių 

nuotolinio mokymosi paslaugų 

centrą, dalis (%); 

NN NN Duomenys ŠVIS neteikiami.  Rodiklis aktualus 2003 m., 

tačiau esant dabartinei IT plėtrai, prarado aktualumą. 

6. 3.6. viešosiose 

konsultacijose dalyvaujančių 

nevyriausybinių organizacijų    
NN NN 

Duomenys ŠVIS neteikiami. Aprašyme nėra apibrėţtas 

dalyvavimo terminas.  Kalbama apie tik apie ŠMM inicijuotas 

viešąsias konsultacijas, tuo tarpu rodiklio pavadinime tai 

neatsispindi.  

7. 3.7. Įmonių išlaidos 

profesinio mokymo kursams, 

palyginti su visomis darbo 

sąnaudomis, dalis (%) 

T R  STD tyrimas, numatoma atlikti kas 5 metai 

8. 3.8. Valandų, skirtų 

profesinio mokymosi kursams 

(vidaus ir išorės), skaičius, 

tekęs 1000-čiui darbo valandų 

T N  STD tyrimas, numatoma atlikti kas 5 metai 

9. 4.1. valstybės biudţeto 

išlaidos švietimui kaip BVP 

dalis (%);  

T D 

Rodiklio oficialus Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 

patvirtintas pavadinimas ir interneto puslapyje, kuriame 

skelbiama rodiklių statistinė informacija, pateiktas 

pavadinimas skiriasi ( R9. Viešosios valstybės išlaidos 

švietimui kaip BVP dalis(%)).  Rodiklio aprašyme nurodyta, 

kad skaičiuojamos tik valstybės biudţeto išlaidos švietimui, 

tačiau neaišku, ar iš tiesų taip yra. Rodiklis (bent jau 2009 m. 

duomenys) tikriausiai nurodo valstybės ir savivaldybių išlaidas 

švietimui. Statistikos departamento duomenų bazėje teikiami 

valstybės ir savivaldybių biudţeto išlaidų duomenys palyginti 

su BVP (proc.) (rodiklis M3110901) 2005-2008 m. nesutampa 

su ITC teikiama reikšme, o 2009 m. duomenys sutampa. 

Rodiklio aprašyme būtina paţymėti, kokioms švietimo 

paslaugoms lėšos skaičiuojamos. Lyginant STD ir ITC 

teikiamus duomenis, galima numanyti, kad duomenis 

pateikiami tik 0-7 švietimo lygmenims, t.y. neaišku, ar yra 

skaičiuojama neformalus suaugusiųjų švietimas, moksliniai 

tyrimai švietimo srityje, papildomos paslaugos.  Rodiklio 

aprašyme tikslinga nurodyti ir atitinkamo STD duomenų kodą, 

ar tiksliau jį specifikuoti, kad galima būtų nustatyti 

vienareikšmę atitiktį tarp informacijos STD ir ITC . 

10. 4.2.  BVP dalis (%) 

moksliniams tyrimams ir 

technologijų plėtrai.“ 
T N 

Švietimas ir mokslas yra skirtingos veiklos sritys. Šis rodiklis - 

vienintelis visoje sistemoje atspindi mokslo sritį. Abejotina, ar 

į švietimo rodiklių sistemą reikia įtraukti mokslo plėtrą 

atspindinčius rodiklius.  

11. 4.3. fizinių ir juridinių 

asmenų, išskyrus valstybės ir 

savivaldybių, išlaidos švietimo 

įstaigoms (mln. Lt); 

T D 

Nesuprantamas rodiklio pavadinimas: "išlaidos švietimo 

įstaigoms". Tai paţymėjo ir respondentai. STD leidinyje 

"Švietimas" rodiklis vadinamas "Mokyklų lėšos ir pajamos, 

gautos iš šalies juridinių ir fizinių asmenų“. Papildomai 

išskiriami duomenys apie namų ūkių mokėjimus.  Natūralu 

Švietimo finansavimą skaidyti į valstybės biudţeto išlaidas, 

savivaldybių biudţeto išlaidas ir mokyklų lėšas ir pajamas, 

gautos iš šalies juridinių ir fizinių asmenų.  Abejotina, ar reikia 

pateikti absoliučius dydţius: pakanka santykio nuo visų lėšų. 
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Rodiklis 
Atnaujinimas 

ŠVIS 

Panaudojimas 

ataskaitose 
Pastabos 

12. 4.4. fizinių ir juridinių 

asmenų, išskyrus valstybės ir 

savivaldybių, išlaidos švietimo 

įstaigoms kaip BVP dalis (%); 

T R 

Privataus kapitalo investicijų į švietimą mąstą geriau išreikštų 

rodiklis, parodantis švietimo įstaigų pajamas ne iš 

savivaldybės ir valstybės biudţeto lyginant su švietimo įstaigų 

finansavimu panaudojant tiek privatų kapitalą, tiek valstybės ir 

savivaldybių biudţetų lėšas. 

13. 4.5. vienam 

priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio arba vidurinio 

ugdymo programos mokiniui 

tenkanti mokymo lėšų suma 

(tūkst.. Lt); 

T D 

Vienas daţniausiai naudojamų rodiklių. Tikslinga rodiklius 

4.5, 4.7, 4.8 sujungti į vieną, teikiant skaidymą pagal 

lygmenis. 

14. 4.6. mokyklos ūkiui 

steigėjo skirtų lėšų suma 

(tūkst.. Lt), tenkanti vienam 

mokiniui; 

NN NN Duomenys ŠVIS neteikiami. Rodiklis prasmingas. 

15. 4.7. vienam pirminio 

profesinio mokymo mokiniui 

tenkanti profesinio mokymo 

lėšų suma (tūkst.. Lt); 

T R  

16. 4.8. vienai studijų vietai 

tenkanti biudţeto lėšų, skirtų 

išlaidoms, suma (tūkst.. Lt); 
NN R 

Duomenys ŠVIS neteikiami. STD leidinyje „Švietimas“ 

teikiami duomenys apie lėšas vienam profesinės mokyklos 

mokiniui, kolegijos ar universiteto studentui, o ne studijų 

vietai. 

17. 4.9. mokiniui/studentui 

švietimo įstaigose tekusios 

lėšos (lyginant su BVP dalimi 

vienam gyventojui); 

N R 
Respondentai abejoja dėl rodiklio prasmingumo, lyginant 

išlaidas su BVP.  

18. 4.10. integruotai 

ugdomiems specialiųjų 

poreikių turintiems vaikams 

numatytų mokinio krepšelio 

lėšų didinimo koeficientas 

(%); 

N NN 
Realiai nenaudojamas, paskutiniai duomenys 2005 m. 

Respondentai abejoja jo prasmingumu. 

19. 4.11. nemokamai 

maitinamų mokinių dalis (%); 
T D Vienas daţniausiai naudojamų rodiklių.  

20. 4.12. bendrojo lavinimo 

mokyklų pedagogų 

kvalifikacijai tobulinti 

panaudotų ir skirtų mokinio 

krepšelio lėšų santykis; 

N R 

Duomenys ŠVIS neteikiami. Lėšų panaudojimo kontrolei 

skirtas rodiklis, gali rodyti ne tik dėmesį kvalifikacijos 

kėlimui, bet ir centralizuoto planavimo ir realios situacijos 

neatitiktį. 

21. 4.13. profesinių mokyklų 

pedagogų kvalifikacijai 

tobulinti panaudotų ir skirtų 

mokymo lėšų pirminiam 

profesiniam mokymui 

santykis; 

T R 

Lėšų panaudojimo kontrolei skirtas rodiklis, todėl 

nacionaliniams stebėsenos rodikliams priskirti nėra tikslinga. 

Penkių metų laikotarpiu jo reikšmė didesnė, nei 99,5 proc. 

Todėl valstybės mastu jis maţai informatyvus.  

22. 4.14. auklėtojų, mokytojų, 

dėstytojų ir kitų asmenų, 

dalyvaujančių 

ugdymo/mokymo procese, ir 

valstybinio sektoriaus 

darbuotojų vidutinių 

atlyginimų santykis; 

T D Tinkamas 

23. 4.15. per pastaruosius 15 

metų rekonstruotų bent uţ 1 

mln. Lt švietimo įstaigų dalis 

(%); 

T R 

Respondentai abejoja jo informatyvumu. Rodiklis prasmingas 

vertinant 15 m. trukmės švietimo strategijos įgyvendinimą, 

tačiau analizuoti jo duomenis kasmet neracionalu, nes 

pokyčiai labai maţi, juos daugiausia lemia ne einamųjų metų, 

o praėjusių laikotarpių duomenys.  
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Rodiklis 
Atnaujinimas 

ŠVIS 

Panaudojimas 

ataskaitose 
Pastabos 

24. 4.16. prisijungusių prie 

interneto mokyklų dalis (%); 
T D 

Teikiama informacija tik pagal numatytus mokyklų tipus. 

Pagal vietovės tipą informacija nėra teikiama, nors tai ir 

numatyta. Rodiklis yra analizuotinas tik istorinės perspektyvos 

kontekste. Šiuo metu dauguma mokyklų yra prisijungę prie 

interneto. Rodiklis yra keistinas kitų elektroninių paslaugų 

lygmenį apibrėţiančiu rodikliu, pavyzdţiui, STD teikiama 

informacija  apie mokyklų prisijungimą prie plačiajuosčio 

interneto.   

25. 4.17. mokyklų, kurių 

steigėja yra tik Švietimo ir 

mokslo ministerija, skaičius 

(vienetais); 

T D 
Statistinėse lentelėse įprasta teikti mokyklų pasiskirstymo 

pagal steigėją duomenis. 

26. 4.18. aukštųjų mokyklų, 

pertvarkytų pagal galiojančius 

teisės aktus, 

reglamentuojančius aukštųjų 

mokyklų tarybas ir vidinę 

struktūrą, dalis (%); 

N R 
Rodiklis nuo 2006 m. nebeskaičiuojamas. Be to, teisinė bazė 

kinta. 

27. 4.19. valstybinių aukštųjų 

mokyklų, kuriose studijuoja 

maţiau kaip 5 tūkst. studentų, 

skaičius (vienetais); 
T NN 

Paskirtis (interpretavimas) abejotinas. "Rodo aukštųjų 

mokyklų prestiţą, teikiamų studijų programų populiarumą ir 

atitikimą šiuolaikiniams poreikiams. " AM gali būti prestiţinė, 

tačiau rengianti labai siauros srities specialistus. Rodiklis 

tiesiogiai rodo aukštojo mokslo institucijų tinklo pertvarkos 

būklę. 

28. 4.20. mokinių/studentų, 

kurie mokosi pagal ISCED 3–

6 lygmenų akredituotas 

ugdymo programas, dalis (%); 

N R 
Rodiklis nuo 2006 m. nebeskaičiuojamas. Duomenys rinkti tik 

2005 ir 2006 m. Respondentai abejoja rodiklio tinkamumu. 

29. 4.21. tarptautinės 

ekspertizės akredituotų 

pedagoginių studijų programų 

Lietuvoje dalis (%); 

N NN 

Rodiklis skaičiuotas tik 2006 m. Vėliau neskaičiuotas.  

Aukštojo mokslo statistika teikia kitus, bendresnius programų 

kokybės (akreditacijos) duomenis. Vienos programos 

vertinimo rodiklis. 

31. 4.23. mokinių/studentų, 

tenkančių vienam 

mokytojui/dėstytojui, skaičius 

(vienetais); 

N D 

Daţniausiai naudojamas rodiklis. Iš aprašymo neaišku, ar 

skaičiuojamas realus, ar sąlyginis mokytojų/dėstytojų skaičius  

( aprašyme rašoma: jei galima, geriau skaičiuoti sąlyginį 

mokytojų/dėstytojų skaičių). Būtina tiksliai apibrėţti sąvoką 

„mokytojų/dėstytojų skaičius“ ir nurodyti duomenų 

specifikacijas.  

32. 4.24. nevalstybinėse 

mokyklose dirbančių 

auklėtojų/ mokytojų/ dėstytojų 

dalis (%); 

N D 

Skaičiuojant pedagoginių darbuotojų skaičių, imamas visos 

darbo dienos ekvivalentas, tačiau rodiklio pavadinime tai 

neatsispindi. 

33. 4.25. mokinių dalis (%) 

nevalstybinėse mokyklose; 
T D 

 

34. 4.26. pagal tarptautinius 

susitarimus ir programas ar 

savo iniciatyva atvykstančių į 

Lietuvą ir išvykstančių iš 

Lietuvos studentų skaičiaus 

santykis; 

N R 

Rodiklis ŠVIS pateikiamas iki 2004 m. Duomenys jam 

paskaičiuoti yra. 4.26 yra valstybės švietimo strategijos, o 4.27 

ir 4.28 – EK rodikliai. Jie atspindi tą patį reiškinį. 

35. 4.27. mokinių ir studentų, 

išvykstančių ir atvykstančių į 

šalį pagal Erasmus ir 

Leonardo da Vinci programas, 

skaičius; 

NN D 

Duomenys ŠVIS neteikiami. Duomenys apie studentus ir 

profesinių mokyklų mokinius yra renkami ir švietimo būklės 

ataskaitose teikiami. 4.26-4.28 reikėtų harmonizuoti (gal būt 

pakeisti) atitinkamu OECD rodikliu. Rodiklio pavadinime 

reikėtų nurodyti mokyklų tipus  

36. 4.28. pedagogų, 

išvykstančių ir atvykstančių į 

šalį pagal Socrates (Erasmus, 

Comenius, Lingua ir 

Grundtvig) bei Leonardo da 

Vinci programas, skaičius; 

NN D 

Duomenys ŠVIS neteikiami. Duomenys apie aukštųjų ir 

profesinių mokyklų pedagogus yra renkami ir švietimo būklės 

ataskaitose teikiami. 
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Rodiklis 
Atnaujinimas 

ŠVIS 

Panaudojimas 

ataskaitose 
Pastabos 

37. 4.29. mokinių, kurių 

kelionės į mokyklą ir iš jos 

laikas neviršija normos, dalis 

(%); 

NN NN Duomenys ŠVIS neteikiami. Informacija nerenkama. 

38. 4.30. vaikų, tenkančių 

vienam slaugytojui, skaičius; 
N NN 

ŠVIS rodiklis skaičiuojamas iki 2007 m. Perţiūrėtose 

ataskaitose jis nepateikiamas 

39. 4.31. specialiąją 

pedagoginę ir specialiąją, 

psichologinę bei socialinę 

pedagoginę pagalbą teikiančių 

specialistų ir mokinių 

skaičiaus santykis bendrojo 

lavinimo mokyklose; 

N D 

ŠVIS rodiklis skaičiuojamas iki 2006 m. Apraše nėra 

nurodyta, kaip skaičiuojamas specialistų skaičius (duomenų 

specifikacija). 

40. 4.32. bendrojo lavinimo 

mokyklų mokinių, kuriems 

mokykloje buvo suteikta 

psichologinė ar/ir specialioji 

pedagoginė ir specialioji 

pagalba, dalis (%); 

NN NN 

Duomenys ŠVIS neteikiami. Specialaus tyrimo duomenys. 

Aprašyme nurodoma, kad dalis skaičiuojama nuo mokinių, 

kuriems buvo rekomenduota specialioji pedagoginė ir 

specialioji ir/ar psichologinė pagalba, skaičiaus. 

Respondentams rodiklis nesuprantamas. 

41. 4.33. integruotai ugdomų 

specialiųjų poreikių turinčių 

vaikų ir jaunuolių iki 21 metų 

dalis (%). 

N D 

Rodiklio aprašymas ne pilnai atspindi pavadinimą: Bendrojo 

lavinimo mokyklose integruotai ugdomų specialiųjų poreikių 

turinčių mokinių (vaikų ir jaunuolių iki 21 metų) skaičius, 

išreikštas kaip visų bendrojo lavinimo mokyklų mokinių 

skaičiaus dalis (procentais). T. Y skaičiuojama tik tokių 

mokinių dalis bendrojo ugdymo mokyklose. 

42. 5.1. atestuotų mokyklų 

vadovų ir jų pavaduotojų dalis 

(%); 

T D 

 

43. 5.2. mokyklų vadovų ir jų 

pavaduotojų, tobulinusių 

kvalifikaciją per vienerius 

mokslo metus, dalis (%); 

N NN 

ŠVIS rodiklis skaičiuotas tik 2006 m. Aprašyme 

neoperacionalizuota kvalifikacijos tobulinimo sąvoka. 

Respondentai abejoja rodiklio tinkamumu. 

44. 5.3. tinkamą kvalifikaciją 

turinčių auklėtojų/mokytojų 

dalis (%); 
N R 

Rodiklis ŠVIS skaičiuotas tik 2005 m. ir tik bendrojo lavinimo 

mokykloms.  Ataskaitose pateikiamos įvairios šio rodiklio 

modifikacijos. Sąvokos „tinkama kvalifikacija“ apibrėţtis 

neaiški. Nenurodomas švietimo lygmuo.  

45. 5.4. pedagogų, psichologų 

ir bibliotekininkų, tobulinusių 

kvalifikaciją per vienerius 

mokslo metus, dalis (%); 

N N 

Rodiklis ŠVIS skaičiuotas tik 2006 m. Rodiklio aprašyme 

turėtų būti nurodyti švietimo lygmenys. Neoperacionalizuota 

sąvoka „tobulinusių kvalifikaciją per vienerius metus skaičius“  

46. 5.5. pedagogų 

pasiskirstymas (%) pagal 

kvalifikacijai tobulinti 

panaudotų dienų skaičių; 

N N 

Rodiklis ŠVIS skaičiuotas tik 2006 m. Pavadinime reikėtų 

nurodyti mokyklų tipus, aprašyme – operacionalizuoti 

„pedagogų skaičiaus“ sąvoką. Respondentai abejoja jo 

tikslingumu. 

47. 5.6. 

auklėtojų/mokytojų/dėstytojų 

pasiskirstymas (%) pagal 

amţių; 

T D 
Vienas daţniausiai naudojamų rodiklių. Čia ir kitur: jei 

skaičiuojama pagal tarptautinę metodiką, reikia ją aprašyti ar 

bent nurodyti šaltinį. 

48. 5.7. 

auklėtojų/mokytojų/dėstytojų 

moterų dalis (%). 

T D Vienas daţniausiai naudojamų rodiklių.  

49. 6.1. specialiųjų poreikių 

turinčių mokinių/studentų 

dalis (%) lyginant su bendru 

mokinių/studentų skaičiumi; 

T D 

Neaiškus specialiųjų poreikių turinčių profesinės mokyklos 

mokinių ir studentų apibrėţimas. Rajonų duomenys apie 

specialiųjų poreikių vaikų dalį bendrojo lavinimo mokyklose 

labai skiriasi, todėl abejotinas metodikos patikimumas. 

Statistikos departamente pateikiami duomenys apie turinčius 

negalę, o ne specialiųjų poreikių turinčius  studentus.  

50. 6.2. nevalstybine (ne 

lietuvių) kalba ugdomų vaikų 

dalis (%) ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose; 

T R 6.2 ir 6.3 rekomenduojama apjungti viename rodiklyje. 
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Rodiklis 
Atnaujinimas 

ŠVIS 

Panaudojima

s ataskaitose 
Pastabos 

51. 6.3. nevalstybine (ne 

lietuvių) kalba besimokančių 

dieninių bendrojo lavinimo 

mokyklų mokinių dalis (%). 

T D 

 

52. 7.1. švietimo lygmenis 

oficialiai atitinkančio amţiaus 

gyventojų mokymosi aprėptis 

(%) (neto mokymosi aprėptis); 

T R 

Respondentams neaiški formuluotė. Viena iš privalomų 

rodiklio savybių yra formuluotės aiškumas. Paliekant šį 

_rodiklį, reikėtų keisti jo formuluotę. Švietimo būklės 

ataskaitose daţniausiai pateikiamas paprasčiausias aprėpties 

rodiklis – besimokančiųjų skaičius.  

53. 7.2. bet kokio amţiaus 

gyventojų mokymosi aprėptis 

(%) švietimo lygmenyse 

(bruto mokymosi aprėptis); 

T R Respondentams neaiški formuluotė. 

55. 7.4. švietimo įstaigose 

ugdomų 1–6 metų vaikų dalis 

(%) lyginant su bendru to 

amţiaus vaikų skaičiumi; 

T D 

 

56. 7.5. švietimo įstaigose 

ugdomų 5–6 metų vaikų dalis 

(%) lyginant su bendru to 

amţiaus vaikų skaičiumi; 

T D 

Ataskaitose daţnai yra pateikiamas 4-6 metų vaikų dalies 

rodiklis. Jis, švietimo darbuotojų nuomone, yra prasmingesnis. 

Rodiklis yra dalinis rodiklio 7.2 atvejis.  

57. 7.6. 25–64 metų asmenų, 

kurie mokėsi per pastarąsias 4 

savaites, dalis (%); 

T D Šis rodiklis vadinamas mokymosi visą gyvenimą lygiu 

58. 7.7. 25–64 metų asmenų, 

kurie mokėsi per pastaruosius 

12 mėnesių, dalis (%); 

T NN 

Šis rodiklis savo informacija tapatus 7.6 rodikliui, skiriasi tik 

tyrimo metodika. 5.7 rodiklis renkamas ES specialiu tyrimu 

kas 5 metai.  

59. 7.8. ţemesnį negu 

vidurinis išsilavinimą įgijusių 

suaugusiųjų, kurie mokėsi per 

pastarąsias 4 savaites, dalis 

(%) pagal amţių; 

N NN 

STD Šiuos duomenis renka kasmet, tuo tarpu ŠVIS pateikia 

2006 m. duomenis. Geriau pateikti kai atskirą 7.6 rodiklio 

atvejį, skaidant pagal išsilavinimą. 

60. 7.9. studentų skaičius 

1000-čiui gyventojų; 
T R 

STD leidinyje „švietimas“ pateikiamas skaičius 10000 

gyventojų, be to teikiamas tiek mokinių, tiek studentų skaičius 

pagal mokyklos tipą. 

61. 7.10. specialiųjų poreikių 

turinčių asmenų (iki 21 metų) 

mokymosi aprėptis (%); 

NN NN 

Duomenys ŠVIS neteikiami Neaiški formuluotė, neapibrėţta 

„Specialiųjų poreikių asmenų skaičiaus“, „besimokančių 

specialiųjų poreikių asmenų skaičiaus“ sąvokos 

62. 7.11. mokinių/studentų 

pasiskirstymas (%) pagal lytį; 
T D 

 

63. 7.12. studentų 

pasiskirstymas (%) pagal 

studijų sritis (taikant ISCED 

klasifikaciją); 

T R 

 

64. 7.13. studentų, 

studijuojančių gamtos, 

technikos ir taikomuosius 

mokslus, dalis (%) lyginant su 

bendru studentų skaičiumi; 

T R 
Ataskaitose daţniau nurodomas tais metais baigusių 

atitinkamai klasifikuojamų studentų dalis. 

65. 7.14. studentų, kurie 

mokosi neakivaizdinių, 

vakarinių studijų forma, dalis 

(%) lyginant su bendru 

studentų skaičiumi; 

T R Pakeisti sutinkamai su švietimo įstatymu: Ištęstinių studijų 

66. 7.15. mokinių, kurie 

mokosi pagal technologinio 

profilio ir profesinio rengimo 

programas (ISCED 3 

lygmens), dalis (%); 

T R Rodiklį rekomenduojama apjungti su 7.13.  
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Rodiklis 
Atnaujinimas 

ŠVIS 

Panaudojimas 

ataskaitose 
Pastabos 

67. 7.16. mokinių/studentų 

uţsieniečių, kurie mokosi 

šalies mokyklose, dalis (%) 

lyginant su bendru 

mokinių/studentų skaičiumi 

šalyje; 

T R 
VIS numatytas skaidymas pagal kilmę (šalį), tačiau duomenys 

neteikiami. 

68. 7.17. studentų, kurie 

mokosi uţsienyje pagal 

ISCED 5 ir 6 lygmens 

programas, dalis (%) lyginant 

su bendru šalies studentų 

skaičiumi. 

T N Duomenys imami iš „Eurostat“, todėl vėluojama atnaujinti 

69. 8.1. mokinių 

pasiskirstymas (%) pagal 

uţsienio kalbas, kurių mokosi; 

T D  

70. 8.2. vidutinis uţsienio 

kalbų, kurių mokosi vienas 

vidurinio ugdymo programos 

(ISCED 3) mokinys, skaičius 

(vienetais). 

T D 

Rodiklio aprašyme pateiktas neaiškus rodiklio skaidymas: 

vienos kalbos, dviejų kalbų ir pan. Respondentams Neaiški 

formuluotė. 

71. 9.1. Įgijusių vidurinį 

išsilavinimą/profesinę 

kvalifikaciją ir tais pačiais 

metais tęsiančiųjų mokslą 

dalis (%) 

T D 

Rodiklis Ministro įsakymu pakeistas, tačiau elektroninėje 

formoje išliko tas pats pavadinimas. STD teikiama informacija 

apie visus mokymosi tęsimo kelius. Atsiţvelgiant į 

informacijos svarbą, rekomenduojama ją teikti ir pagrindinių 

rodiklių sistemoje, apimant ir uţsienio mokyklas. 

73. 9.3. kartojančiųjų kursą 

(pirmą, antrą kartą) dalis (%); 
N R 

Rodiklio pavadinime nėra aišku apie kurį švietimo lygmenį 

kalbama. Numatytas skaidymas pagal lygmenis. Rodiklio 

reikšmingumas abejotinas. Ataskaitose daţniau naudojamas 

iškritimą iš švietimo sistemos atspindintis rodiklis. 

74. 9.4. mokinių, pasiekusių 

ne aukštesnį kaip I lygmenį 

pagal Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros 

organizacijos Tarptautinės 

mokinių vertinimo programos 

(toliau vadinama – OECD 

PISA) tyrimus, dalis (%); 

N R 

Rodiklio pavadinime turėtų būti pateikta pilna informacija, 

nurodytas mokinių amţius. Respondentai rekomenduoja visus 

OECD PISA matuojamus mokymosi rezultatus apjungti 

viename rodiklyje, o skaidymą pateikti pagal dalykus. 

Ataskaitose daţnai teikiami ir kitų tarptautinių tyrimų 

duomenys, tačiau daţniausiai apsiribojama tik mokymosi 

pasiekimais, nors tarptautinių tyrimų metu yra renkama daug 

kitos svarbios švietimo procesus nusakančios informacijos. 

Aprašyme reikėtų nurodyti, kaip nustatomi lygmenys (ar 

nuorodą į šaltinį). 

75. 9.5. mokinių skaitymo 

rezultatų pasiskirstymas ir 

vidurkis pagal OECD PISA 

tyrimų skalę; 

N R 

Nurodyta teikti duomenis apie pasiskirstymą, tačiau ŠVIS 

teikiamas tik vidurkis. Be to jau 2010 m. buvo ţinomi 2009 m. 

duomenys, tačiau jie nepateikiami. 

76. 9.6. mokinių matematikos 

rezultatų pasiskirstymas ir 

vidurkis pagal OECD PISA 

tyrimų skalę; 

N R 

 

77. 9.7. mokinių gamtos 

mokslų rezultatų 

pasiskirstymas ir vidurkis 

pagal OECD PISA tyrimų 

skalę; 

N R 

 

78. 9.8. VIII klasės mokinių, 

pasiekiančių lietuvių kalbos 

pagrindinį ir aukštesnįjį 

lygmenį, dalis (%); 

N R 

Paskutinis tyrimas atliktas 2007 m., vėliau tyrimai sustabdyti. 

Be to, pagrindinio ir aukštesnio lygmens nustatymo metodika 

nėra aiški. Mokinių amţius daugmaţ atitinka PISA tyrimą, 

tokiu būdu duomenys lyg ir pakartojami. Tikslinga švietimo 

politikams apsispręsti dėl to, kokie duomenys svarbesni. Vieni 

iš jų turėtų būti pagrindiniai, kiti- antraeiliai. 

79. 9.9. VIII klasės mokinių, 

pasiekiančių matematikos 

pagrindinį ir aukštesnįjį 

lygmenį, dalis (%); 

N R 

 

80. 9.10. VIII klasės mokinių, 

pasiekiančių gamtos mokslų 
N R 
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pagrindinį ir aukštesnįjį 

lygmenį, dalis (%); 

Rodiklis 
Atnaujinimas 

ŠVIS 

Panaudojimas 

ataskaitose 
Pastabos 

81. 9.11. VIII klasės mokinių, 

pasiekiančių socialinių mokslų 

pagrindinį ir aukštesnįjį 

lygmenį, dalis (%); 

N R 

 

82. 9.12. po vidurinio ugdymo 

programos išlaikančių 

kompiuterinio raštingumo 

įskaitą mokinių dalis (%); 

N R 

Duomenys ŠVIS neatnaujinami, vienintelis įrašas - 2005 m. 

Neaišku, kodėl išskirtas tik vienas bendrojo ugdymo 

rezultatas. Labai "smulkus" rodiklis.  

83. 9.13. absolventų 

pasiskirstymas (%) pagal 

studijų sritis (taikant ISCED 

klasifikaciją); 

T R 

Nors rodiklio pavadinime yra nurodyta procentinis 

pasiskirstymas, tačiau duomenys ŠVIS teikiami absoliučiais 

skaičiais 

84. 9.14. gamtos, technikos ir 

taikomųjų mokslų absolventų 

dalis (%) lyginant su bendru 

absolventų skaičiumi; 

T D 

9.14 ir 9.15 iš esmės rodo tą patį, yra labai informatyvūs 

lyginant atskirs šalis, tašiau ne vienos šalies situaciją. Vienas 

iš jų galėtų būti papildomas. 

85. 9.15. gamtos, technikos ir 

taikomųjų mokslų absolventų 

skaičius 1000-čiui 20–29 metų 

gyventojų; 

T R 

 

87. 10.1. bent pagrindinį 

išsilavinimą įgijusių 18 metų 

asmenų dalis (%); 

T D Respondentams neaiški formuluotė.  

88. 10.2. bent vidurinį 

išsilavinimą įgijusių 22 metų 

asmenų dalis (%); 

T R 

STD daţniausiai teikiami (harmonizuoti su Eurostat) 

duomenys apie 20-24 metų asmenis, kurie įgijo vidurinį 

išsilavinimą. Reikia apsispręsti dėl duomenų laikotarpio. 

89. 10.3. aukštąjį išsilavinimą 

įgijusių 30–34 metų asmenų 

dalis (%); 

T R 
Apraše rodiklio pavadinimas nesutampa: aukštąjį išsilavinimą 

turinčių 30–34 metų asmenų dalis (%); 

90. 10.4. 25 metų ir vyresnių 

gyventojų pasiskirstymas (%) 

pagal išsilavinimo lygį; 
N D 

STD Leidinyje "Švietimas" teikiami duomenys apie 25-65 

metų amţiaus gyventojų išsilavinimą.  Duomenys pateikiami 

ne procentais, o skaičiumi, kuris tenka 1000 to amţiaus 

gyventojų.  

91. 10.5. kompiuterius 

naudojančių 25–64 metų 

asmenų dalis (%); 

T R 

Rodiklis yra kompiuterius naudojančių 25-64 m. amţiaus 

gyventojų dalis, o "Lietuvos švietimas 2010 m." teikiamas 

rodiklis - 17-64 m.  Tai nėra tikslinga. 

92. 10.6. asociacijų ir 

savivaldos institucijų veikloje 

dalyvaujančių 16–24 metų 

asmenų dalis (%); 

N NN 
2009 m. atliktas tyrimas, tačiau jo duomenys ŠVIS 

nepateikiami.  

93. 10.7. asmenų, 

įsidarbinusių pagal įgytą 

profesinę kvalifikaciją per 

metus po jos įgijimo, dalis 

(%); 

NN NN 
Duomenys ŠVIS neteikiami. Tyrėjų duomenimis, nėra 

sudaryta tyrimo metodika 

94. 10.8. darbo birţoje 

registruotų pirminio profesinio 

mokymo absolventų dalis (%); 

T R 

Iš rodiklio aprašo nėra aišku, kaip rodiklis skaičiuojamas, 

kokio laikotarpio duomenys naudojami.  Nėra duomenų pagal 

lytį, nors tai numatyta. 

95. 10.9. darbo birţoje 

registruotų aukštojo mokslo 

absolventų dalis (%). 

T 0 

Apraše pateikiami du rodiklio skaičiavimo variantai. Neaišku 

kaip skaičiuota. Numatytas skaidymas pagal lytį, tačiau jis 

nevykdomas 

96. 11. Metarodiklis 

(apibūdina švietimo sistemos 

stebėjimą): reguliariai 

matuojamų rodiklių iš 

švietimo ir mokslo ministro 

patvirtinto rodiklių sąrašo 

dalis (%). 

NN 0 

Duomenys ŠVIS nepateikiami. Rodiklių atnaujinimo 

stebėseną vykdyti yra tikslinga. Būtina apibrėţti sąvoką 

„reguliariai“ matuojamas rodiklis.  
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2 priedas. Modelio funkcinė – techninė specifikacija 

Reikalavimų švietimo ŠVIS sukūrimui ir įdiegimui 

dokumentas 
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Dokumente naudojami sutrumpinimai 

Sutrumpinimas Paaiškinimas 

LR Lietuvos Respublika 

Organizacija Įstaiga ar institucija  ir kt. naudojanti ŠVIS (pvz., ugdymo įstaigos, 

savivaldybės, Švietimo ir mokslo ministerija ir pan.) 

Projektas Švietimo stebėsenos sistemos modelio tobulinimas 

PVDG Projekto veiklos darbo grupė 

Stebėsena Sisteminga Lietuvos švietimo sistemos bei atskirų jos dalių stebėsena 

taip pat politinių tikslų įgyvendinimo ir kitų svarbių rodiklių 

stebėsena 

ŠVIS Švietimo stebėsenos ir analizės informacinė sistema 

Duomenų sandėlys Visiems švietimo informacinėms sistemų ir registrų duomenims 

saugoti skirta duomenų bazė. 
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1 Esama padėtis 

1.1 Švietimo stebėsenos sistemos modelio tobulinimo projekto kontekstas  

Siekiant ne tik įgyvendinti švietimo pertvarkas, bet kartu uţtikrinti tvarų švietimo sistemos 

vystymą, reikalinga nuolat analizuoti ir vertinti švietimo būklę, todėl efektyvios švietimo stebėsenos 

poreikis nuolat auga. Dėl šios prieţasties Švietimo informacinių technologijų centras (toliau – ITC) 

vykdo projektą “Mokinių registro ir Švietimo valdymo informacinės sistemos plėtojimas”, projekto 

kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-007, kurio apimtyje bus siekiama tobulinti nacionalinės švietimo 

stebėsenos sistemos modelį. 

Remiantis atlikto Tyrimo rezultatais šiuo metu švietimo sistemos, jos posistemių, atskirų elementų 

būklės (toliau – švietimo sistemos būklės) stebėsena yra vykdoma fragmentiškai. Nėra sąsajos, kuri 

leistų reguliariai stebėti faktinį asmenų ugdymo kelią tarp skirtingų švietimo sistemos grandţių. Yra 

sukurti registrai ir informacinės sistemos atskiroms švietimo grandims, tačiau jos neintegruotos 

tarpusavyje, pvz., studentų ir mokinių registrai, gyventojų registras ir t.t., todėl kyla nemaţai 

problemų norint surinkti duomenis apie sąsajas tarp švietimo grandţių, taip pat ją susiejant su 

demografine informacija (pvz., kaip mokymosi pasiekimai priklauso nuo tėvų socialinės padėties 

arba darbo uţmokestis priklauso nuo studijų rezultatų). 

Siūloma pirmoji švietimo stebėsenos modelio alternatyva turi vieną esminį skirtumą – integraciją 

tarp skirtingų švietimo grandţių ir demografinių duomenų ir dėl to sukuriamą galimybė stebėti 

individualų besimokančiojo kelią švietimo sistemoje. Pagal siūlomą alternatyvą vykdant švietimo 

stebėseną būtų remiamasi tiek švietimo, tiek kitose valstybės informacinėse sistemose ir 

valstybiniuose ar ţinybiniuose registruose (pavyzdţiui, SODRA, VMI ar Registrų centro tvarkomos 

valstybės informacinės sistemos ir valstybiniai ar ţinybiniai registrai) saugomais duomenimis. Taigi 

siūlomas švietimo stebėsenos modelis leistų analizuoti duomenis, kurie leistų apibendrinti faktinę 

informaciją. 

1.2 Švietimo stebėsenos sistemos modelio tobulinimo projekto tikslai ir rezultatai 

Švietimo stebėsenos sistemos modelio  (toliau – ŠVIS) tobulinimo projekto tikslas – įvertinus 

esamą švietimo stebėsenos situaciją, parengti siūlymus dėl Švietimo valdymo informacinės 

sistemos ir Valstybės švietimo stebėsenos tvarkos tobulinimo. Pasiūlytas švietimo stebėsenos 

modelis turi uţtikrinti reguliarią bei efektyvią Lietuvos Švietimo sistemos stebėseną. ŠVIS kūrimo 

ir diegimo projekto uţdaviniai: 

 sukurti ir įdiegti ŠVIS, uţtikrinant atitikimą LR Vyriausybės patvirtintoms Valstybės 

informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklėms (Nr. 451, 2004-04-19, aktuali 

redakcija) bei Bendriesiems elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir 

įstaigų informacinėse sistemose reikalavimams (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministro įsakymas Nr. 1V – 384 „Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų 

elektroninės informacijos techninės saugos reikalavimų patvirtinimo ir Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro 2007m. liepos 11d. įsakymo Nr. 1V – 247 „Dėl 

Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų klasifikavimo pagal jose tvarkomą 

elektroninę informaciją gairių ir Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų 

elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ (2008-10-27 Nr. 

1V – 384, aktuali redakcija)); 

 pagerinti švietimo sistemos stebėsenos efektyvumą ir optimizuoti susijusius duomenų 

srautus. 
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ŠVIS kūrimo ir diegimo projekto tikslui ir uţdaviniams įgyvendinti numatytos uţduotys ir jų 

rezultatai pateikiami 5 lentelėje (6 skyrius „Reikalavimai ŠVIS kūrimo ir diegimo projekto 

įgyvendinimui“). 

1.3 Susiję dokumentai 

Stebėsenos tobulinimo projekto metu ŠVIS diegėjas turės atsiţvelgti į ţemiau pateiktus su 

Stebėsenos tobulinimo projektu susijusius dokumentus ir su jais suderinti ŠVIS  kūrimo ir diegimo 

metu parengtą dokumentaciją.  

 LR Švietimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMAS, 2011-03-31, Nr. 38-1804  LR profesinio 

mokymo įstatymas 1997 m. spalio 14 d. Nr. VIII-450 (Ţin., 2011, Nr. 86-4140 (2011-07-

13), aktuali redakcija); 

 LR neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas 1998 m. birţelio 30 d. Nr. VIII-822 (Ţin., 

2010, Nr. 48-2301, aktuali redakcija); 

 LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. ISAK-2240 „Dėl 

valstybės švietimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo” (pakeitimas skelbta: 2010-06-30, 

Ţin., 2010, Nr.: 77-3984); 

 LR Biudţeto sandaros įstatymas (Ţin., 2011, Nr. 86-4176, aktuali redakcija); 

 LR Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 1097 „Dėl viešojo administravimo 

subjektų ir jų veiklos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Ţin., 2007, Nr.110-4499); 

 LR Viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birţelio 17 d. Nr. VIII-1234 (Ţin., 2011, Nr. 

4-125, aktuali redakcija); 

 Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

direktoriaus įsakymas „Dėl Valstybės informacinių sistemų kūrimo metodinių dokumentų 

patvirtinimo“ Nr. T-131 (Ţin., 2004, Nr. 155-5679, aktuali redakcija); 

 LR vidaus reikalų ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 1V-384 „Dėl Valstybės 

institucijų ir įstaigų informacinių sistemų elektroninės informacijos techninių saugos 

reikalavimų patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. liepos 11 

d. įsakymo Nr. 1V-247 „Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų 

klasifikavimo pagal jose tvarkomą elektroninę informaciją gairių ir valstybės institucijų ir 

įstaigų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“ 

pakeitimo“; 

 Kiti susiję dokumentai. 

1.4 Pagrindinės ŠVIS naudotojų grupės 

ŠVIS programinės įrangos licencijos turi būti neriboto galiojimo ir turi turėti kitus būtinus leidimus 

naudoti programinę įrangą nepriklausomai nuo to, ar įsigyta programinės įrangos gamintojo ir 

(arba) diegėjo techninio aptarnavimo paslauga, ar ne. Licencijos neturi būti pateikiamos nuomos ar 

panašiu teisiniu pagrindu ar su kitokiu jų galiojimo apribojimu laike. Pradiniams sistemos diegimo 

darbams pateikiamas tik minimalus licencijų kiekis. 

1 lentelėje pateikta informacija apie numatomą naudotojų skaičių, kurie dirbs su ŠVIS. 
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1 lentelė.  ŠVIS naudotojų skaičius 

Naudotojų grupė
17

 Naudotojų 

skaičius
18

 

Strateginio lygmens naudotojai 

 turės prieigą prie branduolio rodiklių bei kitų teminių analitinių 

rodiklių; 

 turės galimybę vizualiai perţiūrėti visus rodiklius bei detalizuoti 

prioritetinių rodiklių analizę detalizuojant (angl. drill-down). 

 turės galimybę formuoti ir detaliai analizuoti sistemoje 

pateikiamą informaciją apie švietimo sistemos grandis, politinių 

švietimo tikslų įgyvendinimo būklę matuojančius rodiklius bei 

jų pjūvius; 

 turės prieigą prie visų ŠVIS renkamų duomenų; 

 turės prieigą prie ŠVIS esančių ataskaitų. 

Strateginio lygmens vartotojų grupę sudaro: 

 seimo nariai (141); 

 ŠMM atstovai (16); 

 ministerijų atstovai (28, po 2 iš kiekvienos). 

 220 vnt. 

Analitinio lygmens naudotojai 

Analitinio lygmens sistemos naudotojai naudosis tais pačiais sistemos 

funkcionalumas, tiesiog šio lygmens vartotojai turės apribotas prieigos 

teises prie sistemos duomenų. 

Analitinio lygmens vartotojų grupę sudaro: 

 švietimo ir mokslo įstaigos (~30,40); 

 institutai (~30); 

 savivaldybės (60). 

Pradiniame sistemos etape bus suteikiama po vieną prisijungimą 

kiekvienai įstaigai. 

3,500 

vnt. 

Visuomeninio lygmens naudotojai 

 turės prieigą prie ŠVIS esančių ataskaitų. 
neribotas 

Administratoriai 

 turės priemones administruoti sistemą, saugumo priemones ir 

sistemos naudotojus. 

2 vnt. 

                                                 
17 Išskirtos naudotojų grupės ir jų funkcijos yra orientacinės, galutinis naudotojų ir jų funkcijų sąrašas bus suderintas ŠVIS kūrimo ir 

diegimo metu. 
18 Pateikiamas naudotojų skaičius, jei siūlomas ŠVIS sprendimas yra licencijuojamas vardinių naudotojų licencijavimo būdu. 
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1.5 Pagrindinės ŠVIS funkcinės sritys 

Numatomos šios pagrindinės ŠVIS funkcinės sritys:  

1. duomenų sandėlio funkcinė sritis apima pirminių duomenų surinkimą ir saugojimą 

švietimo informacinėms sistemoms ir  registrams skirtame bendrame duomenų sandėlyje; 

2. duomenų apsikeitimo funkcinė sritis apima duomenų gavimo, apdorojimo ir įkėlimo 

įrankius tarp ŠVIS ir duomenų sandėlio; 

3. rodiklių funkcinė sritis suteikia naudotojams įrankius apibrėţti taisykles, pagal kurias 

skaičiuojami rodikliai, taip pat nustatyti indikatorius, kurie priklausomai nuo rodiklio įgytos 

reikšmės keičia savo reikšmę (pvz., identifikuoja augimą arba smukimą); 

4. analizės funkcinė sritis suteikia šiuolaikines duomenų analizės priemones. Stebėsenos 

informacinės sistemos naudotojai galės atlikti duomenų analizę pagal suteiktas priėjimo prie 

informacijos teises; 

5. publikavimo funkcinė sritis naudotojams, kuriems yra suteiktos teisės, suteikia galimybę 

naudotis integruota prieiga prie analizės priemonių ir publikuojamų ataskaitų rezultatų; 

6. administravimo funkcinė sritis apima naudotojų ir jų teisių administravimo, saugumo 

uţtikrinimo bei kitas sistemos veikimui uţtikrinti reikalingas priemones; 

7. tyrimų duomenų bazės funkcinė sritis suteikia įrankius švietimo sistemos analitikams 

talpinti įvairiais su švietimu įsisijusias tyrimų analizes. Taip pat ši funkcinė sritis leidţia 

sistemos vartotojams ieškoti patalpintų tyrimų, juos parsisiųsti bei vertinti. 

Pateiktas sistemos funkcionalumo grupavimas į sritis yra preliminarus. Diegėjas gali siūlyti savo 

sprendimus, atsiţvelgdamas į savo patirtį ir siūlomų produktų specifiką, tačiau siūlomas sprendimas 

turi apimti visas šiame skyriuje aprašytas funkcines sritis. 

1.6 Duomenų srautai 

Numatomas duomenų keitimasis tarp ŠVIS ir kitų Švietimo ir mokslo ministerijos naudojamų 

informacinių sistemų (vidiniai srautai) ir kitų organizacijų (išoriniai srautai) pateikiamas lentelėje 

ţemiau. Lentelėje nurodoma, kuri sistema yra duomenų teikėjas arba gavėjas, kokie duomenys yra 

perduodami, koks yra numatomas duomenų srauto periodiškumas. Toliau pateikiamas lentelės 

laukų paaiškinimas: 

 Teikėjas – informacinė sistema, teikianti duomenis; 

 Gavėjas – informacinė sistema, gaunanti duomenis; 

 Vidinis / išorinis – numatomo srauto pobūdis, galimos reikšmės: 

 Vidinis – duomenų srautas tarp vidinių Švietimo ir mokslo ministerijos informacinių 

sistemų; 

 Išorinis – duomenų srautas tarp Švietimo ir mokslo ministerijos ir išorinės 

organizacijos informacinių sistemų; 

 Perduodami duomenys – srities, su kuria susiję perduodami duomenys, pavadinimas; 

 Aprašymas – perduodamų duomenų trumpas aprašymas; 

 Rekomenduojamas apsikeitimo būdas – numatomas duomenų srauto įgyvendinimo 

informacinėse sistemose būdas, galimos reikšmės: 

 Automatinis – duomenys automatiškai perduodami iš vienos sistemos į kitą be 

sistemos naudotojų papildomų pastangų; 

 Rankinis – duomenys suvedami iš vienos sistemos į kitą rankiniu būdu. 

 Periodiškumas – numatomas duomenų apsikeitimo/įvedimo periodiškumas. 
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2 lentelė. Duomenų srautai
19

 

Nr. Teikėjas Gavėjas Vidinis/Išorinis 
Perduodami 

duomenys 
Aprašymas 

Rekomenduojamas 

apsikeitimo būdas 
Periodiškumas 

1.  

Diplomų ir atestatų registras ŠVIS Vidinis 
Duomenys apie 

išsilavinimą 

Kas metus iš Diplomų ir atestatų registro į 
duomenų sandėlį automatiniu būdu perduodami 

duomenys apie išsilavinimą. 

Automatinis Kas metus 

2.  

Kvalifikacijos tobulinimo 

programų ir renginių registras 
ŠVIS Vidinis 

Duomenys apie 
kvalifikacijos 

tobulinimo programas 

Pateikti duomenis apie kvalifikacijos tobulinimo 

programas ir renginius. 
Automatinis Kartą mėnesį 

3.  

Licencijų registras ŠVIS Vidinis 
Duomenys apie 

licencijas 

Perkelti duomenis apie licencijas  vykdyti  
formaliojo  profesinio  mokymo  programas  ir 

leidimus vykdyti aukštojo mokslo studijas. 

Automatinis Kas metus 

4.  

Mokinių registras ŠVIS Vidinis 
Duomenys apie 

mokinius 

Kas ketvirtį iš Mokinių registro į duomenų 

sandėlį automatiniu būdu perduodami duomenys 

apie mokinius. 

Automatinis 
Kartą per 
ketvirtį 

5.  

Pedagogų registras ŠVIS Vidinis 
Duomenys apie 

pedagogus 

Kas ketvirtį iš Pedagogų registro į duomenų 
sandėlį automatiniu būdu perduodami duomenys 

apie pedagogus. 

Automatinis 
Kartą per 

ketvirtį 

6.  

Studentų registras ŠVIS Vidinis 
Duomenys apie 

studentus 

Kas ketvirtį iš Studentų registro į duomenų 
sandėlį automatiniu būdu perduodami duomenys 

apie studentus 

Automatinis 
Kartą per 

ketvirtį 

7.  

Studijų, mokymo programų ir 

kvalifikacijų registras 
ŠVIS Vidinis 

Duomenys apie 
studijų, mokymo 

programas ir 

kvalifikaciją 

Teikti duomenis apie teisės  aktų  nustatyta  

tvarka  patvirtintą  formaliojo  profesinio 
mokymo, studijų arba ugdymo programą, 

sudarytą iš teorinio ir praktinio mokymo dalykų 

ar modulių, kurią baigus įgyjamas atitinkamas 
išsilavinimas ir (arba) suteikiama kvalifikacija ar 

leidimas  dirbti  konkretų  darbą, kvalifikacijas,  

profesinius  standartus  ir profesinio rengimo 
standartus. 

Automatinis Kas mėnesį 

8.  

Švietimo ir mokslo institucijų 
registras 

ŠVIS Vidinis 

Duomenys apie 

švietimo ir mokslo 

institucijas 

Kas metus (esant poreikiui ir daţniau) iš 

Švietimo ir mokslo institucijų registro į duomenų 
sandėlį automatiniu būdu perduodami duomenys 

apie švietimo ir mokslo institucijas. 

Automatinis Kas mėnesį 

9.  
Nacionalinio egzaminų centro 

IS 
ŠVIS Vidinis 

Duomenys apie  
mokinių ugdymo ir 

Kas metus į ŠVIS duomenų sandėlį patenka 
informacija apie pagrindinio ugdymo pasiekimus,  

Automatinis Kas metus 

                                                 
19

 Sąrašas nebaigtinis  
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Nr. Teikėjas Gavėjas Vidinis/Išorinis 
Perduodami 

duomenys 
Aprašymas 

Rekomenduojamas 

apsikeitimo būdas 
Periodiškumas 

egzaminų  pasiekimus kalbų ir mokinių kompiuterinio raštingumo 
įskaitas, mokyklinius ir valstybinius brandos 

egzaminus, valstybinės kalbos mokėjimo ir 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų 
egzaminus 

10.  

Gyventojų registras ŠVIS Išorinis 

Demografiniai 

duomenys apie 
Lietuvos gyventojus 

Teikti duomenis apie gyventojus demografiniu ir 

socialiniu bei ekonominiu aspektu 
Automatinis Kas mėnesį 

11.  

Lietuvos Respublikos 

apdraustųjų valstybiniu 
socialiniu draudimu ir 

valstybinio socialinio draudimo 

išmokų gavėjų registras 

SVIS Išorinis 
Duomenys apie 

socialiniu draudimu 

apdraustus asmenis 

Teikti duomenis apie Lietuvos Respublikos 

valstybiniu socialiniu draudimu apdraustus 

asmenis ir valstybinio socialinio draudimo 
išmokų gavėjus 

Automatinis Kas mėnesį 

12.  

Administracinių teisės 

paţeidimų ir eismo įvykių 
registras 

ŠVIS Išorinis 

Duomenys apie 
administracinius teisės 

paţeidimus ir eismo 

įvykius 

Teikti duomenis apie administracinius teisės 

paţeidimus ir eismo įvykius 
Automatinis Kas mėnesį 

13.  

Lietuvos statistikos 

departamentas 
ŠVIS Išorinis 

Demografiniai, 

ekonominiai ir 

socialiniai duomenys 

apie Lietuvą 

Teikti duomenis apie Lietuvos demografinę 
struktūrą, bendrą ekonomikos lygį, socialinę 

situaciją. 

Automatinis 
Kartą per 

ketvirtį 

14.  

Uţsieniečių registras ŠVIS Išorinis 
Duomenis apie 

uţsieniečius Lietuvoje 
Teikti duomenis apie uţsieniečius Lietuvoje Automatinis Kas mėnesį 

15.  

SVEIDRA ŠVIS Išorinis 
Duomenys apie 

asmenų sveikatą 

Teikti duomenis apie Lietuvoje gyvenančių 
asmenų sveikatą, susirgimus, biuletenius ir jų 

trukmę.  

Automatinis Kas mėnesį 
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1.7 Kaupiami duomenys ir jų apimtys 

Švietimo informacinių sistemų ir registrų duomenys bus kaupiami ir saugomi duomenų sandėlyje. 

3 lentelėje pateikta apytikslė informacija apie ŠVIS numatomą duomenų apimtį sąlyginiais 

vienetais. Pateikti duomenų kiekiai yra tik orientaciniai, kad diegėjas galėtų įvertinti galimus ŠVIS 

apdorojamus duomenų kiekius. Duomenų apimtys pateikiamos vieneriems planavimo metams. 

Kiekvienais ŠVIS naudojimo metais į sistemą būtų suvedami tokios apimties duomenų kiekiai.  

 

3 lentelė. Numatoma duomenų apimtis kiekvienais metais 

Duomenų grupė Apimtis 

Bendroji informacija apie asmenis: 

   3,203,857.00     

Informacija apie besimokantįjį   1,075,912.00     

Informacija apie personalą          111,216     

Informacija apie institucijas         3,035.00     
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2 Bendrieji reikalavimai 

Diegėjas savo pasiūlyme prie kiekvieno reikalavimo turi nurodyti, kokiu būdu numato jį 

įgyvendinti: standartinio funkcionalumo pagalba ar modifikuojant standartinį funkcionalumą. Jei 

reikalavimas įgyvendinamas panaudojant standartinį funkcionalumą, prie jo turi būti nurodyta „S“. 

Jei reikalavimas įgyvendinamas modifikuojant standartinį funkcionalumą, prie jo turi būti nurodyta 

„M“. 

Diegėjas, pateikdamas pasiūlymą apie reikalaujamo funkcionalumo realizavimą ŠVIS, turi pateikti 

aprašymą apie tai, kaip kiekvienas reikalavimas bus įgyvendinamas ŠVIS. Net ir tuo atveju, kai 

diegėjas nurodo, kad reikalavimas tenkinamas standartinio funkcionalumo pagalba, turi buti 

pateiktas glaustas paaiškinimas, kokiomis standartinėmis priemonėmis numatoma įgyvendinti 

reikalavimą (tiksli nuoroda į ŠVIS funkcinę sritį, konkrečią funkciją bei kitą aktualią informaciją). 

Standartiniu funkcionalumu laikomas toks funkcionalumas, kai konkreti sistemos funkcija (-os) yra 

sukurta reikalavimo įgyvendinimui arba tipinė sistemos funkcija (-os) numatyta reikalavimuose 

nurodytai funkcijai atlikti. Standartiniu funkcionalumu nelaikoma, kai reikalavimuose nurodytai 

funkcijai atlikti reikia panaudoti keletą skirtingų sistemos funkcijų, kurių tiesioginė paskirtis 

nesusijusi arba tik iš dalies susijusi su reikalavimuose nurodytu funkcionalumu. 

Modifikacija laikomas toks funkcionalumas, kai reikalavimuose nurodytam funkcionalumui būtina 

panaudoti keletą jau esamų sistemos funkcijų, kurių tiesioginė paskirtis nesusijusi arba tik iš dalies 

susijusi su pageidaujamu funkcionalumu ir (arba) reikia sukurti naują ar modifikuoti esamą 

sistemos funkcionalumą. Taip pat modifikacija yra laikomas toks funkcionalumas, kai tik dalis 

sistemos naudotojų galės naudotis standartinėmis sistemos funkcijomis, o kitai naudotojų daliai 

(pvz., nutolę sistemos naudotojai) bus modifikuojamas jau esamos sistemos funkcionalumas arba 

kuriamos naujas funkcionalumas. 

Pateiktuose reikalavimuose naudojama sąvoka „turi būti galimybė“ arba „turi būti galima“ reiškia, 

kad tokia ŠVIS funkcija turi būti pateikta ir įdiegta kartu su siūloma ŠVIS ir ŠVIS naudotojas (jei 

naudotojui suteiktos atitinkamos teisės) turi galėti vykdyti funkciją be papildomų ŠVIS 

modifikavimo (arba kūrimo) darbų ir be kitų papildomų veiksmų ir sąnaudų, kai ŠVIS bus įdiegta. 

Pateiktuose reikalavimuose naudojama sąvoka „pagal nustatytas taisykles“ reiškia, kad diegėjas 

ŠVIS kūrimo ir diegimo projekto metu turės suderinti principus/ pjūvius/ parametrus/ taisykles ir kt. 

su perkančiosios organizacijos darbo grupe, kaip tiksliai bus įgyvendinta sistemos funkcija 

konkrečiai uţduočiai atlikti. 

Pateiktuose reikalavimuose minimų taisyklių administravimo galimybės ir jų funkcionalumas turi 

būti nustatyti ir suderinti su perkančiosios organizacijos darbo grupe ŠVIS kūrimo ir diegimo 

projekto metu.  

Pateiktuose reikalavimuose minimi pavyzdţiai ar informacijos detalizavimas yra informacinio 

pobūdţio, t.y. nėra pateikiami baigtiniai sąrašai, ir ŠVIS kūrimo ir diegimo projekto metu turės būti 

detalizuoti ir suderinti su perkančiosios organizacijos darbo grupe. 

Pagal pateiktus reikalavimus diegėjas turi įsipareigoti be papildomo mokesčio realizuoti visus 

detalizuotinus techninius ir funkcinius reikalavimus (pvz., detalizuotas funkcijų vykdymo taisykles 

ir pan.). Taip pat diegėjo atsakomybė yra pašalinti ŠVIS diegimo metu atsiradusius ŠVIS ar jos 

įgyvendinimo trūkumus (įskaitant ir ŠVIS saugumo trūkumus, nustatytus atliekant ŠVIS atsparumo 

įsilauţimui testavimą), jei diegėjas, teikdamas pasiūlymą ar atlikdamas ŠVIS kūrimo ir diegimo 

projekto darbus, naudos nesuderintas su perkančiąja organizacija sąvokas ar sutrumpinimus, kurie 

skirsis nuo perkančiosios organizacijos įsivaizdavimo ar supratimo, o tai sąlygos neteisingą ar 

nepilną reikalavimų supratimą bei realizavimą. 



Š v i e t i m o  i n f o r m a c i n i ų  t e c h n o l o g i j ų  c e n t r a s  

Švietimo stebėsenos sistemos modelio tobulinimo paslaugos  

 

Galutinė ataskaita  118 | p u s l a p i s  

Diegėjas turės realizuoti visus reikalavimus paminėtus –ţemiau esančiuose skyriuose. 

 

1. Bendrieji sistemos reikalavimai 

1.1. Sistemos architektūra 

Nr. Aprašymas 

1.1.1.  
Sistema turi būti realizuota pagal trijų lygių

20
 architektūros modelį. 

1.1.2.  
Sistema turi turėti galimybę gauti duomenis iš duomenų sandėlio tiesiogiai. 

1.1.3.  
Sistema turi palaikyti ir būti suderinama su XML ir XML Web Services. 

1.1.4.  
Sistema turi leisti dirbti vienu metu ne maţiau kaip 8 000 naudotojų (išlaikant 

sistemos greičio reikalavimus, apibrėţtus bendrų reikalavimų dalyje „Sistemos 

greitaveika“).  

1.1.5.  
Visos sistemos dalys turi būti tarpusavyje integruotos. Visi informacijos pasikeitimai 

vienoje dalyje turi atsispindėti susijusiose dalyse be papildomų sistemos naudotojų 

veiksmų (klasifikatorių ar kitų visose sistemos dalyse naudojamų duomenų 

apsikeitimai turi vykti realiu laiku).  

1.1.6.  
Sistema turi turėti sistemos darbo našumo stebėjimo modulį, leidţiantį 

aptarnaujančiam personalui lanksčiai stebėti sistemos būseną bei gauti perspėjimo ar 

gedimo pranešimus. 

1.1.7.  
Sistema turi turėti klaidų toleravimo, trikdţių ir apkrovų tvarkymo bei konfigūravimo 

įrankius. 

1.1.8.  
Sistema neturi reikalauti iš sistemos naudotojų turėti administratoriaus teises savo 

darbo vietoje tuo atveju, jei siūloma sistema automatiškai instaliuoja būtinus 

programinius komponentus. 

1.1.9.  
Sistema turi būti suprojektuota ir realizuota taip, kad sistema būtų lanksti 

modifikuojant – realizavus funkcionalumo pakeitimus vienoje ar keliose funkcinėse 

srityse, pakeitimai neturi būti visos sistemos perkūrimo prieţastimi. 

1.1.10.  
Sistemoje turi būti numatyta galimybė keisti įrašų atributų skaičių bei jų 

charakteristikas, pridėti naujus atributus. 

1.1.11.  
Sistema turi turėti aukšto sistemos patikimumo valdymo galimybes

21
. 

                                                 
20

 Išskiriami šie lygmenys: vaizdavimo lygmuo, veiklos logikos lygmuo, duomenų lygmuo. 
21

 Diegėjas turi laikytis LR vidaus reikalų ministro įsakyme Nr. IV-247 “Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų 

informacinių sistemų klasifikavimo pagal jose tvarkomą elektroninę informaciją gairių ir Valstybės institucijų ir įstaigų 

informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“ nuostatų. Šiame dokumente yra 

apibrėţti reikalavimai sistemos patikimumui, kuriuos įgyvendinus būtų uţtikrintas aukštas sistemos patikimumas. 

Atsiţvelgiant į sistemoje tvarkomą informaciją ir vadovaujantis sistemų klasifikavimo gairėmis. 
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Nr. Aprašymas 

1.1.12.  
Sistemoje turi būti galimybė matyti visų stebėsenos objektų sąrašą. 

1.2. Naudotojo grafinė sąsaja 

Nr. Aprašymas 

1.2.1.  Grafinė naudotojo sąsaja bei joje esantys valdymo elementai turi būti vienodi, 

unifikuoti visoje sistemoje (visoje sistemoje turi būti vienodai iškviečiamos funkcijos, 

vaizduojamos formos ir kt.) . 

1.2.2.  Naudotojo darbo vietoje turi būti naudojama internetinė naršyklė.  

1.2.3.  Reikalavimai prisijungimui bei darbui su sistema interneto naršyklės pagalba: 

 sistemoje turi būti galimybė koduoti bendravimą tarp sistemos ir naudotojo 

kompiuterio SSL (Secure Socket Layer) kodavimo priemonėmis arba kitomis 

lygiavertėmis kodavimo priemonėmis; 

 suderinamumas su Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox ir kitomis 

paplitusiomis interneto naršyklėmis. 

1.2.4.  Sistemos naudotojo grafinė sąsaja turi veikti Microsoft Windows XP ir vėlesnėse 

aplinkose (Diegėjas, siūlantis sprendimus, kurie reikalauja papildomos sisteminės ar 

standartinės įrangos, privalo ją įtraukti į pasiūlymo kainą, ir ją pateikti). 

1.2.5.  Naudotojo darbo vietoje sistema turi būti suderinta su MS Office XP, Open Office 

X.X ir vėlesnėmis programinės įrangos versijomis (pvz., sistemos suformuotas 

rinkmenas turi būti galima perţiūrėti tiek MS Office, tiek Open Office programine 

įranga, naudoti Clipboard funkcionalumą ekraninės formos ar ataskaitos turiniui 

perkelti į sistemos naudotojo darbo vietoje veikiančias programas, kurios palaiko 

Clipboard funkcionalumą). 

1.2.6.  Ţmogaus–sistemos sąveika turi būti realizuota naudotojų grafinėmis sąsajomis. 

Sistemoje duomenų įvedimas–išvedimas, valdymo komandų priėmimas ir jų 

įvykdymo rezultatų atvaizdavimas turi būti atliekamas interaktyviuoju reţimu 

(sąlyginai realiame laike, pagal nustatytus greitaveikos reikalavimus, ţr. reikalavimus 

„Sistemos greitaveika“). 

1.2.7.  Naudotojų grafinės sąsajos turi atitikti šiuolaikinius ergonomikos reikalavimus, 

nurodytus ISO 13407:1999 standarte, ir uţtikrinti patogų patekimą prie pagrindinių 

funkcijų ir operacijų, kurios vykdomos sistemoje. 

1.2.8.  Naudotojų grafinės sąsajos turi būti realizuotos taikant kompiuterio pelės navigavimo 

grafinėje sąsajoje įrenginius (angl. „mouse pointing device“). 

1.2.9.  Sistema turi palaikyti personalizuotas (pagal naudotoją bei naudotojo vaidmenį) darbo 

sritis. Naudotojo darbui nereikalingas funkcionalumas neturi būti prieinamas 

sukurtame meniu. 
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Nr. Aprašymas 

1.2.10.  Sistema turi leisti naudotojui perţiūros languose modifikuoti savo aplinką, 

pavyzdţiui, pasiţymėti daţniausiai naudojamas funkcijas, kad jas galėtų greitai 

pasiekti. 

1.2.11.  Sistema turi turėti veikiančią kompiuterizuotos informacinės pagalbos suteikimo 

naudotojui funkciją (pvz., HTML help).  

1.2.12.  Sistemoje turi būti kontekstinė pagalba naudotojui. 

1.2.13.  Sistemoje turi būti galimybė sistemos naudotojui sukurti naują, koreguoti esamą 

kontekstinę pagalbą. 

1.2.14.  Sistemoje turi būti lietuvių kalbos terpė, diegėjas privalo atsiţvelgti į lietuviškų 

rašmenų ypatybes. Naudotojų sąsajos turi būti lietuvių kalba, sistemos administratorių 

– lietuvių ir (arba) anglų kalba. 

1.3. Sistemos greitaveika 

Nr. Aprašymas 

1.3.1.  Sistemoje turi būti uţtikrinti šie sistemos reakcijos greičiai (įvertinus, jog su sistema 

vienu metu gali dirbti iki 8 000 naudotojų): 

1. Paieška – iki 5 sekundţių (Projekto analizės metu turės būti suderintas 

daţniausiai naudojamų paieškų sąrašas, kuriam taikomas šis reikalavimas, tačiau 

90% atvejų paieška turi trukti iki 5 sekundţių). 

2. Ataskaitų generavimas – ne daugiau kaip 1 sekundė ataskaitos, sudarytos 

iš 20 rodiklių vienerių metų laikotarpio duomenų, generavimui. 

1.4. Rezervinis kopijavimas 

Nr. Aprašymas 

1.4.1.  Sistemoje turi būti visų saugomų duomenų ir taikomosios programinės įrangos 

automatinio rezervinio kopijavimo galimybė. 

1.4.2.  Turi būti galimybė daryti rezervines kopijas tiek veikiančioje, tiek neveikiančioje 

sistemoje. 

1.4.3.  Sistemos administratoriai turi turėti galimybę nustatyti rezervinį kopijavimą pagal: 

 periodiškumą ir (arba) laiką; 

 informacijos saugojimo vietą. 

 

1.4.4.  Sistema turi turėti rezervinio kopijavimo ţurnalą. Turi būti galimybė perţiūrėti ir 

atsispausdinti ţurnalą. 
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Nr. Aprašymas 

1.4.5.  Sistemos administratoriai turi turėti galimybę inicijuoti sistemos duomenų atstatymo 

iš rezervinės kopijos procedūrą. Atstačius duomenis turi būti uţtikrintas ir išlaikytas 

duomenų vientisumas ir integralumas. 

1.5. Duomenų archyvavimas22 

Nr. Aprašymas 

1.5.1.  Sistemoje turi būti galimybė archyvuoti duomenis. 

1.5.2.  Sistemoje turi būti galimybė nustatyti ir keisti duomenų archyvavimo laikotarpį ir 

periodiškumą. 

1.5.3.  Sistemoje turi būti galimybė perţiūrėti suarchyvuotus duomenis. 

1.5.4.  Sistemoje turi būti galimybė suformuoti ataskaitas iš suarchyvuotų duomenų.  

 

2. Funkcionalumų reikalavimai 

2.1. Duomenų sandėlis 

Nr. Aprašymas 

2.1.1.  Duomenų sandėlis turi būti efektyvi, ŠVIS pritaikyta, patogi, lengvai plečiama (be 

Tiekėjo atstovų dalyvavimo) duomenų saugojimo sistemą.  

2.1.2.  Duomenų sandėlis turi kaupti istorinę informaciją neprarandant  loginio duomenų 

vientisumo tarp įvairių duomenų periodų.  

2.1.3.  Duomenų sandėlyje turi būti galimybė importuoti ar įvesti duomenis iš neriboto 

skaičiaus duomenų šaltinių23. 

2.1.4.  Duomenų sandėlys turi turėti galimybę gauti (ar teikti) duomenis iš kitų (ar kitoms) 

sistemų (-oms) tiesiogiai bei duomenų rinkmenomis. 

2.1.5.  Duomenų sandėlyje turi būti galimybė importuoti ar suvesti neribotą duomenų 

eilučių skaičių. 

2.1.6.  Duomenų sandėlys turi galėti išrinkti duomenis iš heterogenininių duomenų bazių. 

                                                 
22

 Archyvavimo tikslas – nekaupti be galo daug duomenų. Dar kitaip galima vartoti duomenų suspaudimo sąvoką (tam 

tikrame lygmenyje). Archyvuojami darbiniai, operaciniai duomenis, iš kurių po tam tikro laiko turi būti galima ištraukti 

reikiamus duomenis. Duomenų sandėlio archyvavimas bus vykdomas atskirai. 

 
23

 Pradiniai duomenų šaltiniai, iš kurių realizuojamas duomenų įkėlimas ŠVIS diegimo apimtyje, nurodyti skyriuje 

„Duomenų srautai“. 
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Nr. Aprašymas 

2.1.7.  Duomenų sandėlyje privalo būti funkcionalumas, uţtikrinantis duomenų įkėlimo 

metu automatinį visų kraunamų duomenų suspaudimą ar perkodavimą (arba kitas 

panašaus pobūdţio mechanizmas) uţtikrinantis efektyvų duomenų saugojimą.  

2.1.8.  Duomenų sandėlyje privalo būti uţtikrintas daugelio naudotojų (angl. „multiuser“) 

veikimo reţimas, įgalinantis efektyviai dirbti ir dideliam naudotojų skaičiui. 

Daugelio naudotojų darbo reţime duomenų skaitymas privalo neblokuoti duomenų 

suvedimo/importavimo, duomenų suvedimas/importavimas – skaitymo, ataskaitų 

generavimo.  

2.1.9.  Informacijos paieška duomenų sandėlyje turi būti vykdoma realiu laiku. 

2.1.10.  Duomenų sandėlis turi turėti priemones spartinančias datos rėţių (nuo iki) filtravimo 

uţklausas.  

2.1.11.  Duomenų sandėlis turi turėti priemones spartinančias ţodţio tekste paieškos 

uţklausas.  

2.1.12.  Duomenų tvarkymas turi atitikti tarptautinį standartą ISO 15489-1:2001 bei Lietuvos 

Respublikos raštvedybos taisykles (skaitmenų formatas, datos ir laiko formatai). 

2.1.13.  Duomenų sandėlyje turi būti galimybė uţrakinti tik skaitymui visus duomenis 

esančius tam tikrame diskų masyve.  

2.1.14.  Į duomenų sandėlį importuojami duomenys ir jų formatas turės būti suderinti 

Projekto metu. 

2.1.15.  Duomenų sandėlyje turi būti registruojami: duomenų pateikimo data ir laikas, 

duomenų šaltinis. 

2.1.16.  Duomenų sandėlyje turi būti registruojami duomenų pakeitimai: pakeitimų atlikimo 

data, laikas bei kas atliko pakeitimą.  

2.1.17.  Duomenų sandėlio administratorius turi galėti lengvai perţiūrėti konkrečių duomenų 

keitimo istoriją (tiek ekraninėje formoje, tiek ataskaitoje). 

2.1.18.  Duomenų sandėlyje saugant pakeistus duomenis, turi būti išsaugoma nauja duomenų 

versija. 

2.1.19.  Administratoriui pagal nustatytas taisykles turi būti siunčiami klaidų ir informaciniai 

pranešimai naudojant elektroninio pašto sistemą. 

2.1.20.  Klaidų aprašymai turi būti dokumentuoti ir prieinami sistemoje. Klaidų aprašymai 

turi būti klasifikuoti pagal jų pobūdį, o kiekviena klaida (jos aprašymas) 

identifikuojama unikaliu kodu, sudarytu pagal nustatytą taisyklę. 

2.1.21.  Duomenų sandėlis turi turėti tokią struktūrą, kad laikui bėgant būtų galima kurti 

papildomas integracijas su naujomis sistemomis. 
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Nr. Aprašymas 

2.1.22.  Duomenų sandėlis turi turėti tokią struktūrą, kad būtų galima terminuoti integracijas 

su nereikalingomis IS ir registrais. 

2.1.23.  Duomenų sandėlis turi turėti automatizuotus duomenų atstatymo mechanizmus. 

2.1.24.  Duomenų sandėliui būti uţtikrintas plečiamumo (angl. „scalability“) principas, t.y. 

sistema turi būti plečiama pridedant papildomus aptarnaujančius serverius dirbančius 

su ta pačia sistema ir galinčiais perimti dalį apkrovos.  

2.1.25.  Duomenų sandėlis turi turėti galimybę neišjungiant duomenų sandėlio serverio 

perkelti duomenis iš vieno diskų masyvo į kitą. 

2.1.26.  Duomenų sandėlyje turi būti nuasmeninama informacija. 

2.2. Duomenų apsikeitimo funkcinė sritis 

Nr. Aprašymas 

2.2.1.  ŠVIS ir kitos informacinės sistemos bei registrai (toliau – Nutolusios sistemos) turi 

būti įjungiamos į duomenų mainus panaudojant nutolusius programinės ir techninės 

įrangos komponentus bei atliekant nutolusiose sistemose tik minimalius pakeitimus, 

pavyzdţiui, nutolusiam komponentui suteikiant prieigą prie nutolusios sistemos. 

Duomenų mainai turi būti realizuojami panaudojant XML Web Services 

technologijas, remiantis uţklausimo-atsako duomenų pateikimo principu, pagal 

konkrečios vykdomos viešosios elektroninės paslaugos poreikius. 

2.2.2.  ŠVIS su kitomis išorinėmis sistemomis turi būti integruojama ar susiejama naudojant 

ţiniatinklio paslaugas (angl. Web services). Ţiniatinklio paslaugos turi būti 

realizuotos naudojant SOAP (Simple Object Access Protocol) protokolą. 

2.2.3.  Išorinėms sistemoms prieiga turi būti teikiama naudojant ţiniatinklio paslaugas (angl. 

Web services). Ţiniatinklio paslaugos turi būti realizuotos naudojant SOAP (angl. 

Simple Object Access Protocol) protokolą. 

2.2.4.  Ţiniatinklio paslaugos turi būti realizuotos tokiu būdu, kad išorinių institucijų 

kreipiniai ir grąţinami rezultatai būtų automatiškai įrašomi į audito funkcinį 

komponentą. 

2.2.5.  Ţiniatinklio paslaugos turi būti apibūdinamos WSDL (angl. Web Service Description 

Language) formatu. 

2.2.6.  Sprendimo komponentai turi būti realizuojami ir susiejami tarpusavyje pagal SOA 

(angl. „Service Oriented Architecture“) principus. 

2.2.7.  ŠVIS, komponentai ir vidinė bei išorinė komponentų integracija turi būti realizuota 

remiantis SOA (angl. „Service-Oriented Architecture“) principais. 

2.2.8.  ŠVIS funkciniai komponentai, derinyje su SOA principais, turi būti realizuoti pagal 

trijų lygių architektūros principus: privalo egzistuoti atvaizdavimo, logikos ir 

duomenų lygmenys. Tuo pačiu ŠVIS turi turėti papildomą lygmenį integracijai. 
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Nr. Aprašymas 

2.2.9.  ŠVIS turi palaikyti ir būti suderinama su XML ir XML Web Services. ŠVIS taip pat 

turi palaikyti ir būti suderinama su J2EE ar .NET, ar lygiaverčiais. 

 

2.2.10.   Duomenų mainų metodai, formatai ir protokolai:  

 Simple Object Access Protocol (SOAP, www.w3.org/TR/soap/) v1.1 

 Web Services Description Language (WSDL, http://www.w3.org/TR/wsdl, 

http://uddi.org/pubs/uddi_v3.htm); 

 XML Schema Definition v1.1  

(XSD, http://www.w3.org/XML/Schema); 

 Turi būti naudojami XML Web servisai (XML, http://www.w3.org/XML/), 

kurių pagalba būtų vykdomas duomenų apsikeitimas tarp Sistemos ir 

nutolusių sistemų. 

 Business Process Execution Language (BPEL) administracinių paslaugų 

procesų apibrėţimui ir automatizavimui; 

 BPEL for web servines (BPEL4WS) administracinių paslaugų procesų 

apibrėţimui ir automatizavimui. 

 Web Services Interoperability (WS-I, http://www.ws-i.org/) 

2.2.11.  Duomenų sandėlis turi turėti priemones, leidţiančias automatiniu ar rankiniu būdu 

importuoti sistemose saugomus duomenis. 

2.2.12.  Duomenų sandėlis turi turėti galimybę gauti duomenis iš 2 ir 3 lygmens IS ir registrų. 

2.2.13.  2 lygmens IS naudoja duomenis iš duomenų sandėlio realiu laiku. 

2.2.14.  Duomenų rankinis suvedimas ar  importas į duomenų sandėlį turėtų būti vykdomas iš 

anksto nustatytu periodiškumu (pvz., kiekvieną ketvirtį) arba pagal poreikį. 

2.2.15.  ŠVIS turi turėti integracija su SIS ir teikti pagrindinius duomenis į SIS. 

2.2.16.  Duomenų sandėlis turi automatiškai tikrinti importuojamų ar suvedamų duomenų 

formato korektiškumą. 

2.2.17.  Duomenų sandėlis pagal nustatytas taisykles turi būti tikrinamas importuotų ar 

suvestų duomenų loginis teisingumas. 

2.2.18.  Jei importuotuose ar suvestuose duomenyse yra klaidų, duomenų sandėlis tokius 

įrašus turi paţymėti kaip klaidingus ir prie kiekvieno klaidingo įrašo turi būti 

pateiktas išsamus klaidos (-ų) apibūdinimas (pvz., pateikiamas aprašymas nusakantis 

klaidos šaltinį, aprašymas pateikiamas pilnais sakiniais). 

2.2.19.  Duomenų sandėlyje turi būti importuojami ir eksportuojami duomenys XML, CSV, 

tekstiniais ir kitais Projekto metu suderintais formatais. 

2.2.20.  Sistemos administratorius gali tvarkyti (perţiūrėti, ieškoti, įvesti, keisti ir anuliuoti) 

importo proceso parametrus pagal poreikį. 

http://www.w3.org/TR/soap/
http://www.w3.org/TR/wsdl
http://uddi.org/pubs/uddi_v3.htm
http://www.w3.org/XML/Schema
http://www.w3.org/XML/
http://www.ws-i.org/
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2.2.21.  Importo proceso auditas turi būti inicijuojamas ir vykdomas pagal duomenų sandėlio 

konfigūracijoje nustatytus parametrus.  

2.2.22.  Importo audito ţurnalai turi būti išvalomi automatiškai duomenų sandėlio 

konfigūracijoje nustatytu periodiškumu, paliekant Projekto metu suderintą skaičių 

paskutinių procesų audito įrašų. Išvaloma importo audito ţurnalų informacija turi būti 

perkeliama į suderinto formato bylas tolimesniam saugojimui. 

2.2.23.  Esant poreikiui, Sistemos administratorius turi turėti galimybę rankiniu būdu 

inicijuoti pasirinktų audito ţurnalų išvalymą. 

2.3. Rodiklių funkcinė sritis 

Rodiklių tvarkymo reikalavimai 

2.3.1.  Sistemoje turi būti galimybė pagal nustatytas taisykles įvesti ir/ar importuoti 

rodiklius, juos keisti ir/ar pašalinti. Rodikliai apibrėţiami tokiais parametrais (sąrašas 

nebaigtinis): 

 Pavadinimas; 

 Aprašymas; 

 Rodiklio apskaičiavimo formulė; 

Kita. 

2.3.2.  Sistemoje rodikliai turi būti apskaičiuojami naudojant pirminius ar išvestinius 

duomenis. 

2.3.3.  Sistemoje turi būti galimybė sukurti ir koreguoti rodiklių reikšmių skaičiavimo 

formules be programavimo ţinių reikalaujančių veiksmų. 

2.3.4.  Sistemoje turi būti galimybė rodiklių skaičiavimui naudoti tiek tiesines, tiek 

netiesines formules (pvz., laipsnines ir diskrečiąsias).  

2.3.5.  Sistema turi automatiniu būdu pagal nustatytas taisykles apskaičiuoti rodiklių 

reikšmes. 

2.3.6.  Sistemoje turi būti galimybė apskaičiuojant rodiklių reikšmes agreguoti pirminius 

duomenis.  

2.3.7.  Sistemoje turi būti galimybė pagal nustatytas taisykles kurti ir/ar importuoti rodiklių 

sąrašus, juos keisti ir/ar pašalinti. Rodiklių sąrašas apibrėţiamas tokiais parametrais 

(sąrašas nebaigtinis): 

 Pavadinimas; 

 Aprašymas; 

 Sudarantys rodikliai (į sąrašą galimų įtraukti rodiklių skaičius neturi būti 

ribojamas); 

 Kita. 
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2.3.8.  Sistemoje turi būti galimybė pagal nustatytas taisykles priskirti (pašalinti) rodiklį į 

(iš) rodiklių sąrašą (-o).  

2.3.9.  Sistemoje turi būti galimybė tą patį rodiklį priskirti keliems rodiklių sąrašams. 

2.3.10.  Sistemoje turi būti galimybė pagal nustatytas taisykles priskirti rodiklių sąrašą 

naudotojų grupei. 

2.3.11.  Sistemoje turi būti galimybė analizuoti rodiklių sąrašą pagal pasirinktą teminį 

analitinį pjūvį arba pagal rodiklių sąrašą (branduolio ar aktualijų rodikliai). 

2.3.12.  Sistemoje turi būti galimybė įvesti, keisti ir šalinti rodiklių nuokrypių nuo atskaitos 

taško skaičiavimui reikalingas taisykles, naudojant standartines funkcijas (pvz.: 

sumavimas, daugyba, dalyba, skirtumas, procentinis nuokrypis, procentinis 

pasiskirstymas, minimumas, maksimumas, vidurkis, standartinis nuokrypis, loginės 

operacijos (if-then-else), kėlimas laipsniu ir kt.). 

2.3.13.  Sistemoje turi būti galimybė rodikliams nustatyti indikatorius, kurie gali būti  

spalviniai, rodyklių pavidalu ar pan. (pvz. ţalia- gerai, geltona- be pokyčių, raudona – 

prastai, rodyklė į viršų – padidėjimas, lygu- be pakitimų, rodyklė į apačią – 

sumaţėjo). 

2.3.14.  Indikatorių reikšmėms nustatyti sistemoje turi būti galimybė suvesti formules ir jas 

keisti. 

2.3.15.  Sistemoje turi būti galimybė automatiškai apskaičiuoti ir vizualiai pateikti rodiklių 

sąrašą sudarančių rodiklių nuokrypį nuo pasirinkto atskaitos taško. Atskaitos taškas 

gali būti (sąrašas nebaigtinis): 

 Buvusio laikotarpio rodiklių reikšmės; 

 Kita. 

2.3.16.  Sistemoje turi būti galimybė sukurti ir koreguoti rodiklių nuokrypio nuo atskaitos 

taško skaičiavimo formules be programavimo ţinių reikalaujančių veiksmų. 

2.3.17.  Indikatorių reikšmėms sistemoje turi būti galimybė priskirti spalvas ar kitus ţenklus, 

kurie leistų identifikuoti kaip pasikeitė reikšmė (padidėjo/pagerėjo, 

pablogėjo/sumaţėjo, nepakito). 

2.4. Analizės funkcinė sritis 

Nr. Aprašymas 

2.4.1.  Sistemoje turi būti galimybė analizuoti tiek duomenis, tiek ir rodiklius įvairiomis 

dimensijomis. (pagal švietimo grandis, pasirinktą laikotarpį, politinius tikslus ir t.t.) 

2.4.2.  Sistemos naudotojai turi turėti galimybę duomenis analizuoti suvestinių lentelių 

(angl. Pivot table) principu, t.y. grupuoti, sumuoti ir t.t. 

2.4.3.  Sistemos naudotojai turi galėti perţiūrėti ir atsispausdinti visus duomenų sandėlyje 

esančius duomenis. 
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2.4.4.  Sistemos naudotojas turi galėti atsispausdinti perţiūrimą informaciją (pvz., 

naudotojui išfiltravus sąrašą rodiklių, turi būti galimybė jį atsispausdinti). 

2.4.5. s Sistemoje turi būti galimybė eksportuoti duomenis į statistinės analizės paketus 

(SAS, SPSS, MATLAB ir kt.) 

2.4.6.  Sistemoje turi būti galimybė duoti duomenų paieškos uţklausas į duomenų sandėlį. 

2.4.7.  Sistemoje turi būti galimybė duoti uţklausą į duomenų sandėlį pagal pasirinktus 

parametrus. Paieškos parametrais gali būti ir pilna frazė, ir frazės fragmentas. 

2.4.8.  Sistemoje turi būti galimybė rūšiuoti duomenis pagal pasirinktus parametrus 

(parametrai turės būti suderinti Projekto metu). Duomenys, susidedantys iš lietuviškų 

rašmenų, rūšiuojami pagal lietuvišką abėcėlę. 

2.4.9.  Sistemoje turi būti galimybė skleisi duomenis medţio (angl. Tree) principu. 

2.4.10.  Sistemoje turi būti galimybė atlikti įrašų paiešką pagal pasirinktus parametrus. 

2.4.11.  Sistemoje turi būti galimybė vykdyti išplėstinę (pvz., kompleksinę, pagal fragmentą 

ir pan.) paiešką. 

2.4.12.  Sistemoje turi būti galimybė perţiūrėti paieškos rezultatų skaičių bei paieškos 

rezultatų sąrašą. 

2.4.13.  Sistemoje turi būti galimybė analizuoti visus kaupiamus duomenis (įskaitant 

pirminius duomenis, rodiklius). Analizė turi apimti, bet neapsiriboti: 

 Rodiklių faktinės reikšmės perţiūrą; 

 Rodiklių kitimo laike (progresą); 

 Rodiklių palyginimu tarp skirtingų įstaigų ir institucijų; 

 Ir kt. 

2.4.14.   Sistemoje turi būti galimybė atlikti rodiklių analizę Projekto metu suderintais pjūviais 

(pvz., švietimo sistemos grandies, laikotarpio ir kt.). 

2.4.15.  Sistemoje turi būti galimybė rodiklius analizuoti skleidţiant medţio (angl. Tree) 

principu. 

2.4.16.  Sistemoje turi būti galimybė vykdyti duomenų analizę, skirtą analizuoti apibendrintą 

arba išskleistą (iki Projekto metu numatyto detalumo) rodiklių informaciją. 

2.4.17.  Sistemoje turi būti galimybė atlikti duomenų reikšmių pokyčių analizę, skirtą 

analizuoti absoliutų arba santykinį rodiklių reikšmių pokytį per apibrėţtą periodą. 
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2.4.18.  Sistemoje turi būti galimybė atlikti TOP-N analizę, skirtą atvaizduoti apibrėţtą 

skaičių organizacijų, kurių rodikliai nurodytu laikotarpiu yra geriausi (pvz., remiantis 

procentine rodiklio struktūra, procentais išreikštu augimu, siekiamomis rodiklio 

reikšmėmis ir pan.). 

2.4.19.  Sistema turi uţtikrinti korektišką avarinių situacijų, kurias sukėlė neteisingi 

naudotojo veiksmai, valdymą. Sistemos naudotojui atlikus neteisingą (neleidţiamą) 

komandą, sistema turi naudotojui rodyti atitinkamus pranešimus ir po to grįţti į darbo 

būklę. 

2.4.20.  Klaidų pranešimai, teikiami sistemos naudotojams, turi būti informatyvūs ir suteikti 

pakankamai informacijos tolimesniems veiksmams klaidai pašalinti ar jos išvengti. 

2.5. Publikavimo funkcinė sritis 

Nr. Aprašymas 

2.5.1.  Sistema turi leisti be programavimo ţinių reikalaujančių veiksmų sistemoje kurti bei 

koreguoti ataskaitas ar kitus duomenų analizės įrankius. Ataskaitų kūrimas turi būti 

prieinamas naudotojui, neturinčiam programavimo įgūdţių, paremtas intuityviu (angl. 

"Drag and Drop") principu. 

2.5.2.  Sistemos naudotojai pagal jiems priskirtus vaidmenis gali matyti, kurti, keisti, 

spausdinti ir persiųsti ataskaitas. 

2.5.3.  Sistemos naudotojai, turintys reikiamas teises, turi galėti kurti ir perţiūrėti ataskaitas 

pagal Projekto metu suderintas taisykles.  

2.5.4.  Sistemoje turi būti galimybė kurti tiek lanksčios duomenų analizės, tiek šablonines 

(nustatytos formos) ataskaitas. 

2.5.5.  Sistemoje turi būti galimybė pagal nustatytas taisykles formuoti ataskaitas grupuojant 

organizacijas pagal jas apibrėţiančius parametrus. 

2.5.6.  Sistemoje turi būti galimybė brėţti grafikus ir diagramas. Galimi bent jau šių tipų 

dviejų (2D) ir trijų dimensijų (3D) grafikai ir diagramos (sąrašas nėra baigtinis): 

sritinis (angl. area); juostinis (angl. bar); stulpelinis (angl. column); linijinis (angl. 

line); skritulinis (angl. pie); taškinis (angl. scatter); burbulinis (angl. bubble); Lietuvos 

ţemėlapis (pagal apskritis ir rajonus); kombinacinis, kuris apjungia grafikus pagal 

kelias (daugiau nei vieną) duomenų aibes, naudotojo sukurtas (angl. custom, user 

defined). 

2.5.7.  Sistemoje turi būti galimybė pasirinkti grafiko spalvą, skalę, legendą, aprašą, dydį. 

2.5.8.  Sistemoje turi būti galimybė vaizduoti duomenis grafikais ir/ar diagramomis. 

2.5.9.  Sistemoje turi būti galimybė išsaugoti paieškos rezultatus ir juos vėliau panaudoti 

nevykdant naujos paieškos. 
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2.5.10.  Ataskaitose turi būti galimybė paryškinti (angl. highlighting) išsiskiriančius 

duomenis. 

2.5.11.  Sistemoje turi būti galimybė susieti dvi ataskaitas tokiu būdu, kad naudotojui būtų 

suteikta galimybė iš vienos, suminės, ataskaitos pereiti prie kitos, detaliosios, išlaikant 

pirmoje ataskaitoje nurodytus filtravimo kriterijus (angl. Report-Report Interface). 

2.5.12.  Sistemos naudotojai turi turėti galimybę kurti ir keisti standartinį ataskaitų 

formatavimą bei sąlyginį formatavimą (angl. conditional formatting), tokiu būdu 

ataskaitose išryškinant esminius skaičius ar duomenis. Galimų šio pobūdţio 

formatavimų pavyzdţiai (sąrašas nėra baigtinis): 

 Lentelės parametrai (fono spalva, antraštės spalva); 

 Duomenų parametrai (datos formatas, skaičių formatas). 

 

2.5.13.  Sistemoje turi būti galimybė iš paieškos rezultatų sąrašo pasirinkti ir atidaryti 

duomenis vienu pelės arba klaviatūros klavišo paspaudimu. 

2.5.14.  Sistemoje turi būti galimybė įkelti su švietimu susijusius straipsnius, naujienas ir 

kitokias publikacijas. 

2.5.15.  Sistemoje turi būti galimybė įkeltus straipsnius, naujienas ir kita publikacija pateikti 

sistemos naudotojams pagal naudotojų grupes. 

2.5.16.  Sistemoje turi būti galimybė straipsniams, naujienoms ir kitoms publikacijoms 

priskirti temas. 

2.5.17.  Sistemoje turi būti galimybė rašyti straipsnius ir naujienas, naudojant „ rich text“ 

formatavimą. 

2.6. Tyrimų duomenų bazės funkcinė sritis 

Nr. Aprašymas 

2.6.1.  Sistemoje turo būti galimybė teikti publikavimui, įvairių su švietimu susijusių tyrimų 

ataskaitas. 

2.6.2.  Sistemoje turi būti funkcionalumas leidţiantis naudotojams patalpinti tyrimų 

ataskaitas ŠVIS tyrimų duomenų bazėje. 

2.6.3.  Sistemoje turi būti funkcionalumas leidţiantis kartu su atliktu tyrimu patalpinti ir 

kitus susijusius dokumentus (duomenų bylas,  tyrimo metodiką, anketų pavyzdţius ir 

t.t.) 

2.6.4.  Sistemoje turo būti funkcionalumas leidţiantis atmesti, priimti arba grąţinti 

papildymui patalpintas tyrimų ataskaitas.  
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2.6.5.  Sistemoje turi būti galimybė perţiūrėti tyrimų ataskaitas, patalpintas tyrimo duomenų 

bazėje. 

2.6.6.  Sistemoje turi būti galimybė naudotojams atlikti tyrimų ataskaitų paiešką sistemoje 

pagal ataskaitą apibrėţiančius poţymius: 

 Raktaţodţius; 

 Autorių; 

 Švietimo sritis; 

 Ataskaitoje naudojamus ţodţius; 

 Ir kt. 

2.6.7.  Naudotojas turi turėti galimybę parsisiųsti pasirinktą tyrimo dokumentą Projekto metu 

suderintu formatu (pvz. doc., pdf. Ir t.t.) 

2.6.8.  Sistemoje turi būti galimybė rūšiuoti patalpintas tyrimo ataskaitas pagal poţymius. 

2.6.9.  Sistemoje turi būti galimybė naudotojui ieškančiam tam tikrų duomenų pasiūlyti 

tyrimo ataskaita susijusią su naudotojų ieškomų duomenų tema. 

2.7. Administravimo funkcinė sritis 

Nr. Aprašymas  

2.7.1.  Sistema turi palaikyti naudotojo sesijos šifravimą, išskyrus visuomeninio lygmens 

naudotojus. 

2.7.2.  Visi duomenys sistemoje turi būti pateikiami nuasmeninti. 

2.7.3.  Sistemoje turi būti uţtikrinama, jog nei per klaidą nei tikslingai nebūtų galima gauti 

asmeninės informacijos. 

2.7.4.  Sistemos autorizavimo mechanizmas turi būti realizuotas remiantis vaidmenų modeliu 

(angl. „role-based model“). 

2.7.5.  Sistemoje kiekvienas išskyrus visuomeninio lygmens naudotojus turi būti unikaliai 

identifikuojamas. 

2.7.6.  Sistemoje naudotojas turi patvirtinti savo tapatybę slaptaţodţiu arba kita 

identifikavimo ir autentifikavimo patvirtinimo priemone (pvz., per viešojo 

administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemą, el. 

bankininkystės ar panašias vienareikšmiškai identifikuoti ir autentifikuoti asmenį 

galinčias sistemas). 

2.7.7.  Sistemoje naudotojas turi galėti nustatyti prisijungimo vardus ir slaptaţodţius. 

Sistemos administratorius turi galėti nustatyti pirmą kartą prie sistemos 

prisijungiančių naudotojų slaptaţodţius bei keisti sistemos naudotojų slaptaţodţius. 

Sistemos naudotojas turi galėti pasikeisti naudojamą slaptaţodį. 
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Nr. Aprašymas  

2.7.8.  Sistemoje naudotojų vardai ir slaptaţodţiai turi būti saugomi su tinkamu prieigos 

kontrolės uţtikrinimu ir informacijos šifravimu (pvz., slaptaţodţiai turi būti 

šifruojami ir pan.). 

2.7.9.  Sistemoje turi būti galimybė registruoti naujus naudotojus. 

2.7.10.  Sistemos naudotoją turi būti galima susieti su konkrečia institucija. 

2.7.11.  Sistemoje turi būti galimybė registruoti naujus naudotojų vaidmenis (angl. „role“). 

2.7.12.  Sistemoje turi būti galimybė suskirstyti naudotojus į atskirus vaidmenis su 

skirtingomis prieigos teisėmis prie atskirų sistemos objektų (duomenų struktūrų) ar jų 

dalių (pvz., lentelių ar konkrečių lentelės įrašų), sistemos programinių vienetų (pvz., 

formų, ataskaitų, procedūrų ir kt.) ar jų dalių (pvz., formos mygtukas, laukas). 

Sistemos naudotojas turi galėti perţiūrėti tik tokią informaciją ir naudotis tik tokiomis 

funkcijomis, kurios yra nustatytos prieigos teisėmis (pvz., ataskaitoje gali būti pateikti 

tik tokie rezultatai, kuriuos subjektas gali perţiūrėti, jei subjektas nori perţiūrėti ir 

kitą informaciją, sistema turi pranešti, kad naudotojas neturi teisių perţiūrėti tam tikrų 

duomenų ar kitais būdais apriboti informacijos perţiūrą). 

2.7.13.  Sistemoje turi būti galimybė sistemos naudotojui apibrėţti ir keisti vaidmeniui 

priskirtas prieigos teises. 

2.7.14.  Sistemoje turi būti galimybė nukopijuoti (klonuoti) naudotoją su prieigos teisių 

nustatymais. 

2.7.15.  Sistemoje turi būti galimybė vienam naudotojui priskirti daug vaidmenų. Sistema 

neturėtų reikalauti, kad naudotojas, norėdamas pasinaudoti funkcijomis, priskirtomis 

skirtingiems vaidmenims, turėtų prisijungti prie sistemos kitu naudotojo vardu arba 

nurodyti kitą vaidmenį. 

2.7.16.  Sistemoje turi būti galimybė nurodyti sistemos naudotojo galiojimo laikotarpį. 

2.7.17.  Sistemoje turi būti galimybė nurodyti vaidmens galiojimo laikotarpį. 

2.7.18.  Sistemoje turi būti galimybė sistemos naudotojui keisti naudotojo statusą (aktyvus, 

neaktyvus). 

2.7.19.  Sistemoje turi būti galimybė sistemos administratoriui nustatyti ir keisti naudotojo 

prisijungimo slaptaţodţio galiojimo laikotarpį.  

2.7.20.  Sistemoje turi būti galimybė nustatyti naudotojo prisijungimo slaptaţodţio ilgį. Turi 

būti galimybė keisti slaptaţodţio ilgio reikšmę. 

2.7.21.  Sistemoje turi būti galimybė nustatyti ir keisti naudotojo prisijungimo slaptaţodţio 

sudėtingumą (pvz., slaptaţodį turi sudaryti 8 simboliai, iš kurių bent 2 skaičiai ir bent 

viena didţioji raidė).  
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Nr. Aprašymas  

2.7.22.  Sistema turi automatiškai nutraukti naudotojo darbo seansą praėjus parametrais 

apibrėţtam naudotojo neaktyvumo laikotarpiui ir informuoti naudotoją apie atjungimo 

prieţastį pranešimu. Turi būti galimybė keisti neaktyvumo laikotarpio parametro 

reikšmę. 

2.7.23.  Sistemoje turi būti galimybė valdyti paskutinių naudotojo slaptaţodţių istoriją. 

Sistemoje turi būti galimybė neleisti naudoti prieš tai buvusių slaptaţodţių. 

Neleidţiamų naudoti slaptaţodţių skaičius turi būti apibrėţtas parametru. Turi būti 

galimybė keisti parametro reikšmę. 

2.7.24.  Sistemoje turi būti galimybė nustatyti naudotojo neteisingų prisijungimų skaičių, po 

kurio naudotojo prisijungimo vardas būtų blokuojamas. Prisijungimų skaičius turi būti 

apibrėţtas parametru. Turi būti galimybė keisti parametro reikšmę. 

2.7.25.  Sistemoje turi būti galimybė nustatyti, kad pirmą kartą į sistemą įsiregistruojantys 

naudotojai privalėtų pakeisti administratoriaus suteiktą pirminį slaptaţodį. 

2.7.26.  Sistemoje administratoriaus vaidmuo turi būti atskirtas nuo kitų sistemos naudotojų 

vaidmenų.  

2.7.27.  Sistema neturi teikti pagalbos sistemos naudotojui spėliojant slaptaţodţius. 

2.7.28.  Sistema neturi vaizduoti įvedamo slaptaţodţio. 

2.7.29.  Prisijungimo prie sistemos lange turi būti įspėjimas, kad sistema gali naudotis tik tam 

teises turintys asmenys. 

2.7.30.  Sistemos administratorius turi galėti atsispausdinti naudotojų ir naudotojų teisių 

sąrašus. 

 

2.8. Komunikavimo funkcinė sritis 

Nr. Aprašymas 

2.8.1.  Sistemoje turi būti galimybė komentuoti patalpintus straipsnius, naujienas ir kitas 

publikacijas. 

2.8.2.  Sistemoje turi būti galimybė komentuoti anonimiškai, ne anonimiškai, anonimiškai 

arba neanonimiškai. 

2.8.3.  Sistemoje turi būti galimybė administruoti komentarus. (pvz. leisti ištrinti netinkamus 

komentarus, neleisti vartoti necenzūrinių ţodţių ir pan.) 

2.8.4.  Sistemoje turi būti funkcionalumas leidţiantis straipsnius, naujiena ir kitas 

publikacijas vertinti, pagal Projektu metu sutartą sistemą. (pvz., 5 ţvaigţdutės puiku, 

4 – gerai ir t.t.) 
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Nr. Aprašymas 

2.8.5.  Sistemoje turi būti galimybė gauti ŠVIS naujienas į naudotojo nurodytą e. paštą. 

2.8.6.  Sistemoje turi būti galimybė nurodyti, kokiu daţnumu naujienų informaciją yra 

siunčiama e. paštu. 

2.8.7.  Sistemoje turi būti galimybė nutraukti informacinių pranešimų gavimą į e. paštą. 
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3 Reikalavimai ŠVIS kūrimo ir diegimo projekto įgyvendinimui 

4 lentelėje pateikti pagrindiniai ŠVIS kūrimo ir diegimo projekto etapai bei numatomi vykdymo 

terminai. 

4 lentelė. Pagrindiniai ŠVIS kūrimo ir diegimo projekto etapai bei numatomi vykdymo terminai 

Pavadinimas Numatomas vykdymo terminas 

Sistemos diegimas (apima inicijavimą, 

analizę, projektavimą, konfigūravimą, 

integracinį testavimą ir kt.) 

______ m. _______ mėn. – _____ m. ______ mėn. 

Bandomoji sistemos eksploatacija ______ m. _______ mėn. – _____ m. ______ mėn. 

(numatoma sistemos diegimo pabaigos data) 

Garantinis laikotarpis ______ m. _______ mėn. – _____ m. ______ mėn. 

 

5 lentelėje pateikiamas numatomas ŠVIS kūrimo ir diegimo projekto etapų ir rezultatų 

detalizavimas.
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5 lentelė. Numatomas ŠVIS kūrimo ir diegimo projekto etapų, uţduočių ir rezultatų detalizavimas 

Projekto inicijavimo etapas 

Uţduotis Uţduoties aprašymas Rezultatas Rezultato aprašymas 

1. Parengti ŠVIS 

diegimo projekto 

reglamentą (įvadinę 

ataskaitą) 

Diegėjas turi parengti Stebėsenos 

tobulinimo projekto vykdymo reglamentą 

(įvadinę ataskaitą). Stebėsenos tobulinimo 

projekto vykdymo reglamentas (įvadinė 

ataskaita), turi būti apimti ŠVIS kūrimo ir 

diegimo metu atliekamais darbais, 

rezultatais bei atsakomybių uţ darbų 

vykdymą, rezultatų parengimą, perţiūrą bei 

tvirtinimą pasiskirstymu, kt. 

ŠVIS diegimo 

projekto vykdymo 

reglamentas (įvadinė 

ataskaita). 

Pastaba: Diegėjas turės pateikti uţduoties 

aprašyme minimą informaciją. 

2. Parengti ŠVIS 

diegimo projekto planą 

Diegėjas turi parengti ŠVIS diegimo 

projekto planą pagal diegėjo naudojamą IS 

kūrimo ir diegimo metodiką, patikslintus 

reikalavimus ŠVIS, diegėjo atliktinus darbus 

ir diegimo darbų pradţios datą. 

Projekto planas Pastaba: Diegėjas turės pateikti uţduoties 

aprašyme minimą informaciją. 

Analizės etapas 

Uţduotis Uţduoties aprašymas Rezultatas Rezultato aprašymas 

3. Detalizuoti 

reikalavimus, parengti 

detalios analizės 

dokumento projektą  

Diegėjas turi atlikti funkcinių, techninių ir 

kitų reikalavimų analizę, kurios pagrindu 

turi paruošti detalios analizės dokumentą. 

Detalios analizės 

dokumentas 

Detalios analizės dokumentas turi apimti (bet 

neapsiriboti) detalizuotą ŠVIS reikalavimų 

aprašymą. 

4. Parengti ŠVIS 

specifikaciją 

Diegėjas turi parengti ŠV IS specifikaciją. ŠVIS specifikacija Specifikacija turi atitikti Informacinės 

visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės įsakymą „Dėl 

Valstybės informacinių sistemų kūrimo 

metodinių dokumentų patvirtinimo“ Nr. T – 131 
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(2004-10-15, aktuali redakcija). 

5. Apibrėţti 

reikalavimus būsimai 

infrastruktūrai  

Diegėjas turi suformuluoti ir su perkančiąja 

organizacija suderinti reikalavimus ŠVIS 

veikimui uţtikrinti reikalingai 

infrastruktūrai. Infrastruktūros specifikacija 

turės būti suderinta bent su 3 įrangos 

gamintojais. Konkretūs įrangos gamintojai, 

su kuriais reikės suderinti infrastruktūros 

specifikaciją bus suderinti ŠVIS kūrimo ir 

diegimo projekto metu. 

Reikalavimų 

infrastruktūrai 

dokumentas 

Reikalavimų infrastruktūrai dokumentas turi 

apimti, bet neapsiriboti šiomis pagrindinėmis 

dalimis: 

 Reikalavimų infrastruktūrai sąrašu; 

 Rekomendacijomis, kaip esamą 

infrastruktūrą panaudoti ŠVIS poreikiams 

(esant poreikiui, ir rekomendacijos 

infrastruktūros pokyčiams). 

Projektavimo etapas 

Uţduotis Uţduoties aprašymas Rezultatas Rezultato aprašymas 

6. Parengti 

projektavimo 

dokumentaciją 

Diegėjas, detalizavęs pateiktus funkcinius, 

techninius ir kitus reikalavimus ŠVIS, turi 

parengti šių reikalavimų įgyvendinimo 

detalųjį aprašymą. 

Projektavimo 

dokumentacija  

Diegėjo pateikta ŠVIS projektavimo 

dokumentacija turi aprašyti ŠVIS detalios 

analizės dokumente aprašytų reikalavimų 

realizaciją ŠVIS. Dokumentas turi apimti, bet 

neapsiriboti: 

 detalizuotų ŠVIS reikalavimų realizavimo 

informacinėje sistemoje aprašymu 

(pateikiant detalias nuorodas į sistemos 

funkcijas, kurių pagalba bus įvykdoma 

vienokia ar kitokia funkcija ar veiksmas, 

sistemos ekraninis vaizdas, taikomos 

taisyklės ar apribojimai bei kita susijusi 

informacija);  

 sistemos parametrų, dokumentų, ataskaitų 

aprašymais; 
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 Duomenų sandėlio struktūros ir modelio 

aprašymu;  

 sąsajomis tarp sistemų („interfeisais“) ir jų 

valdymo bei funkcinių sričių aprašymu. 

7. Parengti pradinių 

duomenų perkėlimo 

planą 

Diegėjas, remdamasis reikalavimais 

švietimo informacinių sistemų ir registrų 

integravimo su duomenų sandėliu darbų 

eiga, turi parengti sistemų integravimo 

planą, skirtą uţtikrinti teisingą ir efektyvų 

duomenų sudėjimą į duomenų sandėlį, 

išlaikant duomenų vientisumą ir tapatumą. 

Duomenų perkėlimo 

į duomenų sandėlį 

planas 

Duomenų perkėlimo planas turi apimti, bet 

neapsiriboti: 

 Duomenų sandėlio integracijų su švietimo 

informacinėmis sistemomis bei registrais 

sukūrimu; 

 Duomenų sandėlio darbui būtina 

informacija ir ištekliais; 

 Duomenų  perkėlimo pradţios ir pabaigos 

fiksavimo sąlygomis;  

 Duomenų konvertavimo ir perkėlimo 

priemonių aprašymu; 

 Duomenų perkėlimo formatais;  

 Duomenų perkėlimo darbų eigos planu; 

 Projekto dalyvių atsakomybėmis. 

8. Parengti ŠVIS 

integraciją su duomenų 

sandėliu 

Diegėjas turi parengti ŠVIS integraciją su 

duomenų sandėliu 

Duomenų sandėlio 

integracijos su ŠVIS 

planas. 

Parengtas planas turi apimti, bet neapsiriboti: 

 Duomenų sandėlio su ŠVIS integracijos 

sukūrimu; 

 ŠVIS darbui būtina informacija ir ištekliais; 

 Projekto dalyvių atsakomybėmis. 
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Konfigūravimo (programavimo) etapas 

Uţduotis Uţduoties aprašymas Rezultatas Rezultato aprašymas 

9. Atlikti reikalingus 

konfigūravimus ir 

modifikavimus
24

 

 

Vadovaudamasis suderinta projektavimo 

dokumentacija, diegėjas turi atlikti 

reikalingus ŠVIS konfigūravimo ir 

modifikavimo darbus, įdiegti ŠVIS 

technologinius komponentus ir naudotojų 

aplinkas, atlikti funkcinį testavimą. 

Funkcinio testavimo 

ataskaita  

Funkcinio testavimo ataskaita turi apimti (bet 

neapsiriboti) atlikto ŠVIS funkcinio testavimo 

rezultatų aprašymą (pateikiant informaciją apie 

ŠVIS sritis, į kurias būtina atkreipti papildomą 

dėmesį integracinio testavimo metu). 

Testavimo etapas 

Uţduotis Uţduoties aprašymas Rezultatas Aprašymas 

101. Parengti sistemos 

testavimo planą 

Diegėjas pagal parengtą testavimo principų 

dokumentą bei reikalavimus testavimo eigai 

turi parengti ŠVIS testavimo planą. 

Testavimo planas Testavimo planas turi apimti, bet neapsiriboti: 

 Testavimo planavimo (pasirengimo 

testavimui), vykdymo (įvertinant ir 

pakartotinį testavimą), rezultatų priėmimo 

(apibrėţiant įvertinimo kriterijus), klaidų 

šalinimo procesų aprašymais; 

 Testavimui reikalingų išteklių aprašymu; 

 Aprašymu, kokia apimtimi turi būti 

vykdomas testavimas; 

 Testavimo dalyvių atsakomybių 

aprašymais; 
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 Klaidų registravimo šablonu. 

11. Dalyvauti 

testavime
25

 

Diegėjas pagal suderintą testavimo planą 

turės fiziškai dalyvauti ŠVIS testavime, 

teikti konsultacijas, kaip ŠVIS turi būti 

atliekamas testuojamas veiksmas / funkcija / 

operacija pagal suderintus testavimo 

scenarijus, išsakyti savo komentarus ir 

siūlymus dėl rekomenduojamo klaidos 

kritiškumo lygio, informuoti testavimo 

dalyvius apie klaidos šalinimo terminą, 

taisyti klaidas. Visa informacija apie klaidų 

kritiškumo lygį, jos šalinimo terminus, 

šalinimo eigą ir priskirtus atsakingus 

asmenis bus registruojama klaidų registre. 

 Klaidų šalinimo 

planas 

Klaidų šalinimo planas turi apimti, bet 

neapsiriboti: 

 Klaidos šalinimo terminais; 

 Uţ klaidos šalinimą atsakingais asmenis bei 

kita susijusia informacija. 

12. Atlikti sistemos 

našumo testavimą 

Diegėjas turės atlikti ŠVIS našumo 

testavimą atsiţvelgiant į ŠVIS keliamus 

reikalavimus. Atliekant našumo testavimą 

diegėjas turės paruošti automatines 

priemones, kurių pagalba bus atliktas 

našumo testavimas. Našumo testavimas 

turės būti atliktas gamybinėje aplinkoje. 

Našumo testavimo 

ataskaita 

Našumo testavimo ataskaita turi apimti, bet 

neapsiriboti: 

 Našumo testavimo parametrų aprašymu; 

 Diegėjo atlikto ŠVIS našumo testavimo 

rezultatų aprašymu (pateikiant tikslias 

rekomendacijas apie tai, kokie 

infrastruktūros bei sistemos parametrai turi 

būti uţtikrinami, kad ŠVIS tenkintų iškeltus 

reikalavimus). 

 

                                                 
25

 Uţduotis/ darbas bus laikomas atliktu, kai Perkančiosios organizacijos darbo grupėje bus suderinta ŠVIS testavimo ataskaita bei ištaisytos visos klaidos, su kuriomis pagal 

testavimo planą negalima pradėti darbo su ŠVIS gamybinėje aplinkoje. 



Š v i e t i m o  i n f o r m a c i n i ų  t e c h n o l o g i j ų  c e n t r a s  

Švietimo stebėsenos sistemos modelio tobulinimo paslaugos  

 

Galutinė ataskaita    140 | p u s l a p i s  

13. Šalinti aptiktas 

klaidas 

Diegėjas, pagal testavimo klaidų registre 

uţregistruotą informaciją ir parengtą klaidų 

šalinimo planą, turės šalinti visas 

uţregistruotas klaidas ir neatitikimus, 

nustatytus integracinio testavimo metu. 

Pašalintos testavimo 

metu aptiktos 

klaidos 

Pašalintos visos (pagal suderintą klaidų 

šalinimo planą) testavimo metu aptiktos ir 

uţregistruotos klaidos bei neatitikimai ŠVIS 

keliamiems reikalavimams. 

Pasiruošimo ŠVIS paleidimui etapas 

Uţduotis Uţduoties aprašymas Rezultatas Rezultato aprašymas 

14. Parengti ir suderinti 

darbui su ŠVIS 

reikalingas ŠVIS 

naudotojų ir 

administratorių 

instrukcijas
26

 

Diegėjas turi parengti ŠVIS reikalingas 

sistemos naudotojų, administratorių ir ŠVIS 

naudotojų mokytojų instrukcijas. 

ŠVIS naudotojų ir 

administratorių 

instrukcijos 

ŠVIS naudotojų, administratorių instrukcijos 

turi būti parengtos pagal ŠVIS funkcines sritis. 

15. Parengti ir suderinti 

naudotojų grupių ir jų 

teisių nustatymo 

aprašymą 

Diegėjas, vadovaudamasis parengtais ŠVIS 

reikalavimais bei informacija, gauta ir 

suderinta analizės etape, turi parengti ŠVIS 

naudotojų grupių ir jų teisių nustatymo 

aprašymą (teisių matricą) ir pagal jį nustatyti 

naudotojų grupių atitinkamas teises ir 

vaidmenis sistemoje. 

Naudotojų grupių ir 

jų teisių nustatymo 

aprašymas 

Naudotojų grupių ir jų teisių nustatymo 

aprašymas turi apimti, bet neapsiriboti 

naudotojų grupių ir jų teisių nustatymo ŠVIS 

aprašymu ir naudotojų pagal funkcines grupes 

paskirstymu. Šiame dokumente turės būti 

nurodyta, kokios funkcijos ir teisės suteikiamos 

naudotojams ir (ar) naudotojų grupėms. 

16. Parengti ir suderinti 

naudotojų mokymo 

planą 

Diegėjas turi parengti ŠVIS naudotojų 

mokymų planą (įskaitant ir ŠVIS 

administratorius). 

Naudotojų mokymo 

planas 

Naudotojų mokymo planas turi apimti, bet 

neapsiriboti: 

 Mokymų organizavimo principais ir tvarka 

(detalizuotu mokymų grafiku, pasirengimo 

                                                 

26
 ŠVIS naudotojų ir administratorių instrukcijas diegėjas turi parengti ir suderinti iki testavimo ir mokymų pradţios. 
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mokymams aprašymu, mokymų eigos 

procedūra, reikalingais ištekliais, 

atsakingais asmenimis); 

 Mokymo ir ţinių patikrinimo medţiagos 

parengimo terminais; 

 Mokymų įvertinimo tvarka. 

17. Parengti ir suderinti 

naudotojų mokymo 

medţiagą
27

 

 

Diegėjas turi parengti naudotojų mokymo 

medţiagą (įskaitant mokymų medţiagą ir 

ŠVIS administratoriams), skirtą būsimiems 

ŠVIS naudotojams. 

Naudotojų mokymų 

medţiaga 

Naudotojų mokymų medţiaga turi būti: 

 Suskaidyta pagal funkcines sritis; 

 Iliustruota ŠVIS naudotojo sąsajos 

paveikslėliais; 

 Papildyta praktiniais uţdaviniais; 

 Papildyta praktiniais uţdaviniais, skirtais 

naudotojų ţinioms įvertinti. 

18. Atlikti ŠVIS 

naudotojų ir 

administratorių 

mokymus
28

 

 

Diegėjas, pagal mokymų plane suderintą 

procedūrą ir tvarką, turi apmokyti būsimus 

ŠVIS naudotojus. Diegėjas turi parengti 

veikiančią mokymų aplinką (mokymams 

naudojama ŠVIS versija), kuri galės būti 

naudojama ir po mokymų pabaigos 

(atliekant kitų ŠVIS naudotojų mokymus), 

bei kitų ŠVIS naudotojų mokymų medţiagą. 

Mokymai vienai grupei turi trukti ne maţiau 

kaip 4 dienas, vienoje mokymų grupėje 

Naudotojų ţinių 

įvertinimo ataskaita, 

Mokymams 

naudojamos IS 

kopija bei kitų 

sistemos naudotojų 

mokymų medţiaga 

Naudotojų ţinių įvertinimo ataskaita turi apimti, 

bet neapsiriboti: 

 Įvertinimu, ar naudotojai yra pasirengę 

savarankiškai dirbti su sistema; 

 Rekomendacijomis, kokių sričių mokymai 

turėtų būti atlikti papildomai arba 

pakartotinai (jei tokių būtų); 

 Atsiţvelgiant į įvertinimą, 

                                                 
27

 ŠVIS naudotojų mokymo medţiagą diegėjas turi parengti ir suderinti iki mokymų pradţios. 

28
 Uţduotis bus laikomas atlikta, kai Perkančiosios organizacijos darbo grupėje bus suderinta ŠVIS naudotojų ţinių įvertinimo ataskaita. 
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dalyvių skaičius neturi viršyti 20 ţmonių.  rekomendacijomis, kaip turėtų būti 

organizuojamas ŠVIS naudotojų darbas 

bandomosios eksploatacijos metu. 

Mokymams naudojamą IS bei kitų sistemos 

naudotojų mokymų medţiagą turi būti galima 

panaudoti kitų ŠVIS naudotojų mokymams 

(mokymus turi galėti pravesti anksčiau 

apmokinti ŠVIS naudotojai) be papildomų 

minėtos informacijos keitimo, koregavimo ar 

konfigūravimo darbų. 

18. Uţtikrinti tinkamą 

duomenų perkėlimo į  

duomenų sandėlį eigą, 

išlaikant duomenų 

vientisumą ir 

tapatumą
29

 

Parengus ŠVIS priemones bei įstaigoms 

pateikus pradinius duomenis, diegėjas turės 

įkelti pateiktus duomenis į ŠVIS išlaikant 

duomenų vientisumą ir tapatumą. Diegėjas 

turi uţtikrinti, kad perkeliama visa / pilna 

informacija, t.y. turės atlikti pateiktos 

informacijos pilnumo patikrinimą (pvz., ar 

visi pateikti duomenys yra perkelti). 

Duomenų 

migravimo ataskaita 

Duomenų migravimo ataskaita turi apimti, bet 

neapsiriboti: 

 Kiek ir kokių duomenų buvo perkelta; 

 Duomenų perkėlimo rezultatais; 

 Išvadomis ir (ar) rekomendacijomis 

(susijusiomis su perkeltų duomenų 

tolimesniu naudojimu). 

 

19. Uţtikrinti tinkamą 

duomenų sandėlio ir 

ŠVIS integraciją 

Diegėjas turi integruoti duomenų sandėlį ir 

ŠVIS. 

ŠVIS  ir duomenų 

sandėlio integracijos 

ataskaita 

Duomenų sandėlio ir ŠVIS integravimo 

ataskaita turi apimti, bet neapsiriboti: 

 Kaip ir kokia integracija buvo sukurta; 

 Išvadomis ir/ar rekomendacijomis, 

susijusiomis su tolimesniu sistemos 

naudojimu. 

                                                 
29

 Uţduotis bus laikoma atlikta, kai Perkančioji organizacija patvirtins, kad duomenys sukelti korektiškai. 
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19. Parengti ŠVIS 

gamybinę aplinką 

Diegėjas turės paruošti bei į ŠVIS skirtą 

techninę įrangą įdiegti gamybinę ŠVIS 

aplinką. Aplinka turi būti ištestuota bei 

paruošta prieš pradedant bandomąją 

eksploataciją. 

Parengta gamybinė 

aplinka  

Parengta gamybinė aplinka turi uţtikrinti 

tinkamą pasirengimą ŠVIS bandomajai 

eksploatacijai. 

Bandomosios eksploatacijos etapas 

Uţduotis Uţduoties aprašymas Rezultatas Rezultato aprašymas 

20. Dalyvauti ŠVIS 

bandomojoje 

eksploatacijoje bei 

šalinti nustatytas 

klaidas
30

 

 

Diegėjas bandomosios eksploatacijos metu 

pagal suderintą klaidų šalinimo grafiką turi 

šalinti visus suderinto ŠVIS funkcionalumo 

trūkumus, uţregistruotus bandomosios 

eksploatacijos problemų registre (įskaitant ir 

ŠVIS saugumo trūkumus, nustatytus 

atliekant ŠVIS atsparumo įsilauţimui 

testavimą). 

Diegėjas visos bandomosios eksploatacijos 

metu turi skirti ir įpareigoti fiziškai 

dalyvauti bandomojoje eksploatacijoje 

konsultantą, atsakingą uţ funkcinės darbo su 

ŠVIS pagalbos teikimą ŠVIS naudotojams. 

Sukurta ir įdiegta 

ŠVIS 

Parengtos ir suderintos finansinės ataskaitos. 

Baigiama bandomoji eksploatacija, kuri 

įforminama diegėjo pateiktu ir suderintu ŠVIS 

ir jos dokumentacijos perdavimo-priėmimo 

aktu. 

 

Garantinio aptarnavimo ir palaikymo etapas 

Uţduotis Uţduoties aprašymas Rezultatas Rezultato aprašymas 

21. Teikti garantinį 

aptarnavimą ir atlikti IS 

Diegėjas garantinio aptarnavimo ir ŠVIS 

palaikymo metu pagal suderintą ŠVIS 

Mėnesinės ataskaitos 

apie pašalintas 

Mėnesinė ataskaita turi apimti (bet neapsiriboti) 

informaciją apie aptiktas ir pašalintas klaidas. 

                                                 
30

 Bandomosios eksploatacijos pradţios apibrėţimas bei kitos bandomosios eksploatacijos dalyvių atsakomybės ir darbai, turės būti suderinti, derinant įvedimo į eksploataciją 

planą.  
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techninę prieţiūrą 

 

garantinės prieţiūros ir palaikymo bei 

naudotojų konsultavimo reglamentą turi 

teikti ŠVIS techninės prieţiūros paslaugas ir 

uţtikrinti kokybės garantiją.  

Reikalavimai garantiniam aptarnavimui ir 

ŠVIS techninei prieţiūrai aprašyti 8 

skyriuje. 

(pataisytas) klaidas 

ir (ar) trikdţius  

(trikdţius). 

 

 

Jei Diegėjas siūlo kitokią ŠVIS kūrimo ir diegimo projekto eigą, tai jis turi pagrįsti siūlomo ŠVIS kūrimo ir diegimo projekto plano efektyvumą 

ir pradėdamas vykdyti ŠVIS kūrimo ir diegimo projektą suderinti ir patvirtinti jį su perkančiąja organizacija. Net ir pakeitus ŠVIS kūrimo ir 

diegimo projekto planą 5 lentelėje išvardinti rezultatai yra privalomi. 

ŠVIS kūrimo ir diegimo projekto eiga neturi priklausyti nuo techninės įrangos įsigijimo momento. Planuojama, kad reikiama techninė įranga bus 

įsigyta ne anksčiau kaip konfigūravimo (programavimo) etapo pabaigoje (prieš testavimo etapo pradţią).  

Taip pat ŠVIS kūrimo ir diegimo projekto eiga neturi priklausyti nuo ŠVIS licencijų įsigijimo momento. Planuojama, kad ŠVIS licencijos bus 

įsigyjamos dalimis ir tik tada, kai realiai bus pradėta naudoti ŠVIS (t.y., dalimis įsigyjamas licencijų skaičius reikalingas atitinkamiems darbams 

vykdyti pagal darbų planą – pvz., testavimui, mokymui, sistemos paleidimui). Sistemos licencijos bus perduotos pagal perkančiosios 

organizacijos ir diegėjo suderintą planą. Numatoma, kad pirma licencijos dalis bus įsigyjama ne anksčiau kaip projektavimo etapo metu (licencija 

apsiribotų perkančiosios organizacijos ir diegėjo suderintu licencijų skaičiumi, reikalingu, kad diegėjas galėtų atlikti IS demonstravimo bei 

nustatymo darbus). Teikdamas pasiūlymą diegėjas turi atsiţvelgti į šias licencijos įsigijimo sąlygas. 

Diegėjas privalo laikytis visų šiame skyriuje paminėtų reikalavimų. 
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3. Reikalavimai sistemos garantinei prieţiūrai ir prieţiūrai 

3.1 Reikalavimai ŠVIS garantinei prieţiūrai 

ŠVIS garantinės prieţiūros, t.y. diegėjo teikiamų ŠVIS prieţiūros be papildomo uţmokesčio 

paslaugų, sąlygos turi tenkinti ţemiau pateiktus reikalavimus: 

 garantinės prieţiūros objektas yra pagal šio konkurso sąlygas įdiegta ŠVIS; 

 garantinės prieţiūros trukmė - 12 mėnesių, skaičiuojant nuo ŠVIS perdavimo–priėmimo 

akto pasirašymo dienos (garantinės prieţiūros paslaugos teikiamos nepriklausomai nuo to, 

ar įsigyta siūlomos ŠVIS gamintojo prieţiūra–naujinimas); 

 ŠVIS privalo būti darbinga, patikima, greitai atstatoma po trikdţių. Visi ŠVIS diegėjo 

veiksmai atliekant ŠVIS garantinę prieţiūrą turi būti atliekami pagal su perkančiosios 

organizacijos suderintą tvarką. 

 ŠVIS garantinė prieţiūra apima:  

 ŠVIS neatitikimų funkciniams reikalavimams ir veikimo Klaidų bei Kritinių 

klaidų šalinimą bei kitas LR įstatymais ir norminiais aktais numatytas garantijas; 

 eksploatuojamos ŠVIS darbingumo atstatymą, pavyzdţiui, įvykus duomenų bazės 

ar atskirų jos komponentų darbų sutrikimams, kai tai įvyksta dėl diegėjo pateiktų 

pakeitimų atnaujinimų ar kitų diegėjo veiksmų ar neveikimo
31

; 

 išgadintų (sugadintų) duomenų atstatymą, kai gedimo prieţastis yra diegėjo 

pateiktos programinės įrangos netinkamas veikimas; 

 konsultacijų telefonu (neribotos laike „karšta linija“) ir elektroniniu paštu (darbo 

dienomis nuo 8.00 iki 17.00 Lietuvos laiku) teikimą ŠVIS naudotojams (įskaitant 

ir administratorius) (numatomas naudotojų, kuriems turi būti teikiamos 

konsultacijos skaičius –  iki 300); 

 naujos, gamintojo sukurtos, programinės įrangos funkcionalumo versijų teikimą 

(įeina visi darbai, reikalingi, kad ŠVIS pilnai funkcionuotų su nauja programine 

įranga (ŠVIS funkcijų perkėlimas, ŠVIS duomenų perkėlimas, ŠVIS naudotojų 

instrukcijos atnaujinimas, ŠVIS naudotojų apmokymas). Teikimas turi būti 

derinamas su perkančiąja organizacija; 

 šalinimą neatitikimų ir taisymą klaidų, kai pagal pobūdį jos nėra garantinės 

prieţiūros objektas
32.

 

                                                 
31

 Diegėjo neveikimu yra laikomas diegėjo nesiėmimas jokių veiksmų, kai ŠVIS eksploatacijos metu yra aptinkamas 

duomenų bazių ar atskirų jos komponentų darbų sutrikimas, arba, diegėjui neinformuojant Perkančiosios organizacijos 

apie gamintojo jam pateiktus sistemos atnaujinimus (kurie turi ar gali turėti įtakos tinkamam ŠVIS funkcionavimui). 
32

 Negarantiniu objektu laikoma, kai diegėjo siūlomas sprendimas neveikia ar funkcionuoja neteisingai ne dėl to, kad 

netinkamai realizuotas funkcinis reikalavimas ar veikimo logika, o dėl kitų diegėjo pateiktų sudėtinių sprendimo dalių, 

pvz., gamintojo standartinės programinės įrangos funkcionalumo. Tokių sutrikimų pavyzdţiai: pateiktas standartinis 

sistemos funkcionalumas daro netinkamą įtaką (nepilnai ar neteisingai saugomi duomenys) funkcinių reikalavimų 

rezultatams, pateikta duomenų bazių valdymo sistema daro netinkamą įtaką funkcinių reikalavimų rezultatams (pvz., 

sistemos greitaveikai). Diegėjas atsakingas tik uţ tą programinę įrangą, įskaitant standartinę ir pritaikytą programinę 

įrangą, kurią jis pateikė. 
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Visos ŠVIS veikimo klaidos ir (ar) trikdţiai klasifikuojami: 

 kritinė klaida – kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, dėl kurios naudotojas negali vykdyti 

numatytų būtinų funkcijų ir neţinomas joks kitas alternatyvus šios funkcijos vykdymas; 

 klaida – kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, kuri kliudo vykdyti būtinas funkcijas, tačiau 

yra ţinomas alternatyvus funkcijos vykdymas arba kai nustatytas trikdis ir (ar) problema, 

kuri sukelia sunkumus naudojantis ŠVIS, bet neturi įtakos ŠVIS funkcijų veikimui ir 

nedaro jokio kito poveikio ŠVIS. 

Sprendimą, kokio tipo (Kritinė klaida, Klaida) klaida yra nustatyta, priima perkančiosios 

organizacijos paskirti atsakingi asmenys, suderinę su diegėjo paskirtais atsakingais asmenimis.  

Diegėjas privalo išanalizuoti trikdį ir (ar) Klaidą/ Kritinę klaidą, pateikti perkančiajai organizacijai 

trikdţių ir (ar) Klaidų/ Kritinių klaidų šalinimo įgyvendinimo būdo aprašymą pagal tokius 

grafikus
33

: 

 kritinės klaidos atveju ne vėliau kaip per 3 darbo valandas; 

 kitais atvejais ne vėliau kaip per 16 darbo valandų. 

Klaidų ir Kritinių klaidų ir (ar) trikdţių šalinimo terminai derinami su perkančiąja organizacija, 

tačiau turi būti ne ilgesni kaip (terminas pradedamas skaičiuoti nuo informavimo apie trikdį ir (ar) 

Klaidą/ Kritinę klaidą pateikimo diegėjui momento): 

 kritinės klaidos atveju ne vėliau kaip per 1 darbo dieną; 

 kitais atvejais – per 5 darbo dienas arba per šalių susitarimu suderintą Klaidos šalinimo 

terminą. 

Detalios garantinės prieţiūros teikimo procedūros ir darbo tvarkos bus derinamos rengiant ŠVIS 

garantinės prieţiūros bei naudotojų konsultavimo reglamentą. 

Informacija apie pašalintas (pataisytas) klaidas ir (ar) trikdţius ataskaitos forma turi būti 

atnaujinama ir pateikiama kartą per mėnesį.  

3.2 Reikalavimai ŠVIS prieţiūrai 

ŠVIS prieţiūros, t. y. prieţiūros, kurios įkainius diegėjas nurodys pasiūlyme, sąlygos turi tenkinti 

ţemiau pateiktus reikalavimus: 

 prieţiūros paslaugų objektas yra pagal šio konkurso sąlygas įdiegta ŠVIS; 

 ŠVIS prieţiūros trukmė – nuo ŠVIS perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos iki 

Sutarties galiojimo pabaigos (prieţiūros paslaugos teikiamos nepriklausomai nuo to, ar 

įsigyta siūlomos ŠVIS gamintojo prieţiūra–naujinimas); 

 ŠVIS privalo būti darbinga, patikima, greitai atstatoma po trikdţių. Visi ŠVIS diegėjo 

veiksmai atliekant ŠVIS prieţiūrą turi būti atliekami pagal su perkančiąja organizacija 

suderintą tvarką; 

 detalios prieţiūros teikimo procedūros ir darbo tvarkos bus derinamos rengiant ŠVIS 

prieţiūros reglamentą. 

                                                 
33

 Diegėjas turi uţtikrinti nurodytus trikdţio pašalinimo laikus tuo atveju, kai trikdis yra susijęs su pirkimo objektu 

susijusia programine įranga. 
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 ŠVIS prieţiūra apima: 

 įgyvendinimą funkcionalumų, nenumatytų ŠVIS techninėje-funkcinėje 

specifikacijoje, t.y. programinės įrangos modifikacijos pagal perkančiosios 

organizacijos pateiktus uţsakymus (papildomas funkcionalumo poreikis). 

Diegėjas įsipareigoja taikyti ne didesnį modifikacijų atlikimo įkainį, negu įkainis, 

nurodytas pasiūlyme. Kiekvienu atskiru atveju prieš pradedant darbus, diegėjas 

turės pristatyti (detalizuoti) ir su perkančiąja organizacija suderinti planuojamų 

atlikti papildomų modifikavimų darbų realizavimo aprašymą, laiko sąnaudas, 

pateikiant laiko sąnaudų pagrindimą, bei įgyvendinimo terminą
34

; 

 teikimą pagalbos atkuriant eksploatuojamos ŠVIS darbingumą, pavyzdţiui, 

įvykus duomenų bazės ar atskirų jos komponentų darbų sutrikimams, kai pagal 

pobūdį sutrikimai nėra garantinės prieţiūros objektas; 

 ŠVIS veikimo Klaidų bei Kritinių klaidų šalinimą pasibaigus garantinės prieţiūros 

laikotarpiui. 

3.3 Reikalavimai ŠVIS garantinei prieţiūrai ir prieţiūrai 

ŠVIS garantinės prieţiūros ir prieţiūros sąlygos taip pat turi tenkinti ţemiau pateiktus reikalavimus, 

Dėl prieţiūros darbų ir garantinės prieţiūros darbų modifikavus ŠVIS, perkančiajai organizacijai 

pateikiami ŠVIS diegėjo ir perkančiosios organizacijos suderinti ir patvirtinti rezultatai bei su 

perkančiąja organizacija suderinta tvarka turės būti išleidţiamos ŠVIS pakeitimų versijos: 

 duomenų modelis, duomenų struktūrų aprašymas, jeigu buvo keičiami duomenų bazės 

objektai; 

 funkcinis modelis, funkcinės srities aprašymas, jeigu buvo keičiamas funkcinės srities 

funkcionalumas; 

 naudojimo instrukcija, jeigu buvo keičiamas funkcinės srities funkcionalumas; 

 kompiuterizuotos informacinės pagalbos (pvz., ,,HTML help“) suteikimo komponentų 

naudotojui ŠVIS, jeigu buvo keičiamas funkcinės srities funkcionalumas; 

 instaliavimo instrukcija, jei buvo keičiama instaliavimo veiksmų vykdymo tvarka; 

 duomenų rinkinių tvarkymo (perkėlimo) taisyklės ir nekoduota duomenų rinkinių 

tvarkymo (perkėlimo) programinė įranga (pvz., ,,skript'ai“), jeigu buvo keičiama duomenų 

rinkinių tvarkymo (perkėlimo) programinė įranga; 

 ŠVIS administravimo instrukcija, jeigu tokia instrukcija turėjo būti keičiama; 

 ŠVIS pakeitimų versijos įdiegimo aprašymas (aprašant į versiją įtrauktus pakeitimus ir 

versijos įdiegimo darbų tvarką); 

 ŠVIS funkcionalumo atnaujinimui suteikimas ne trumpesnis nei 12 mėnesių garantinės 

prieţiūros laikotarpis, skaičiuojant nuo ŠVIS funkcionalumo atnaujinimo versijos 

pateikimo perkančiajai organizacijai momento. 

Diegėjas privalo laikytis visų šiame skyriuje paminėtų reikalavimų. 

                                                 
34

 Preliminari metinė ŠVIS techninės prieţiūros paslaugų apimtis 1000 specialisto darbo valandų. Tačiau valandų 

skaičius gali kisti. 
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Per vieną mėnesį nuo ŠVIS įdiegimo gamybinėje aplinkoje diegėjas turi parengti ir suderinti ŠVIS 

garantinės prieţiūros ir prieţiūros bei naudotojų konsultavimo reglamentą. Reglamentas turi apimti 

perkančiosios organizacijos ir diegėjo bendravimo sutarties vykdymo nuostatas bei diegėjo teiktiną 

dokumentaciją.  

3.4 Reikalavimai ŠVIS technologinių komponenčių gamintojo prieţiūrai  

ŠVIS technologinių komponenčių gamintojo prieţiūros sąlygos turi tenkinti ţemiau pateiktus 

reikalavimus: 

1. įsigyta technologinių komponenčių gamintojo prieţiūra privalo suteikti teisę į nemokamus 

technologinių komponenčių atnaujinimus ir teisę migruoti technologines komponentes į 

naujesnes versijas; 

2. turi būti galimybė perkančiosios organizacijos atsakingiems asmenims naudotis gamintojo 

Interneto serveriu techninei informacijai apie technologines komponentes ir jų naudojimą 

gauti. 
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1 priedas. Duomenų srautai išsami lentelė.  

Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

1.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Diplomo duomenys diplomo blanko kodas; diplomo blanko kodas; 
x 

2.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Diplomo duomenys diplomo pavadinimas; diplomo pavadinimas; 

 

3.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Diplomo duomenys programos baigimo metai; programos baigimo metai; 

 

4.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Diplomo duomenys aukštosios ar profesinio mokymo mokyklos, 

išdavusios diplomą, juridinio asmens kodas ir 

pavadinimas; 

aukštosios ar profesinio mokymo mokyklos 

išdavusios diplomą juridinio asmens kodas 
 

5.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Diplomo duomenys aukštosios ar profesinio mokymo mokyklos, 

išdavusios diplomą, juridinio asmens kodas ir 

pavadinimas; 

pavadinimas 

 

6.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Diplomo duomenys asmens, kuriam išduotas diplomas, vardas, pavardė 

ir asmens kodas (jeigu asmens kodo nėra – gimimo 

data); 

asmens, kuriam išduotas diplomas, vardas, pavardė 

ir asmens kodas (jeigu asmens kodo nėra – gimimo 

data);  

7.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Diplomo duomenys diplomo serija, numeris, registravimo išduotų 

diplomų, jų priedų ir priedėlių registracijos ţurnale 

numeris ir išdavimo data); 

diplomo serija, numeris, registravimo išduotų 

diplomų, jų priedų ir priedėlių registracijos ţurnale 

numeris ir išdavimo data); x 

8.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Diplomo duomenys diplome nurodyti studijų krypties pavadinimas, 

studijų programos pavadinimas ir valstybinis kodas, 

programos specializacijos pavadinimas (jeigu ji 

yra); 

diplome nurodytas studijų krypties pavadinimas 

  

9.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Diplomo duomenys diplome nurodyti studijų krypties pavadinimas, 

studijų programos pavadinimas ir valstybinis kodas, 

programos specializacijos pavadinimas (jeigu ji 

yra); 

studijų programos pavadinimas 

  

10.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Diplomo duomenys diplome nurodyti studijų krypties pavadinimas, 

studijų programos pavadinimas ir valstybinis kodas, 

programos specializacijos pavadinimas (jeigu ji 

yra); 

valstybinis kodas 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

11.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Diplomo duomenys diplome nurodyti studijų krypties pavadinimas, 

studijų programos pavadinimas ir valstybinis kodas, 

programos specializacijos pavadinimas (jeigu ji 

yra); 

programos specializacijos pavadinimas (jeigu ji yra) 

  

12.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Diplomo duomenys suteikto kvalifikacinio laipsnio ir (ar) profesinės 

kvalifikacijos pavadinimas; 

suteikto kvalifikacinio laipsnio ir (ar) profesinės 

kvalifikacijos pavadinimas;   

13.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Diplomo duomenys diplomo priedo blanko kodas, serija ir (ar) numeris, 

registravimo išduotų diplomų, jų priedų ir priedėlių 

registracijos ţurnale numeris ir išdavimo data; 

diplomo priedo blanko kodas, serija ir (ar) numeris, 

registravimo išduotų diplomų, jų priedų ir priedėlių 

registracijos ţurnale numeris ir išdavimo data; x 

14.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Diplomo duomenys diplomo priedėlio blanko kodas, serija ir numeris, 

registravimo išduotų diplomų, jų priedų ir priedėlių 

registracijos ţurnale numeris ir išdavimo data; 

diplomo priedėlio blanko kodas, serija ir numeris, 

registravimo išduotų diplomų, jų priedų ir priedėlių 

registracijos ţurnale numeris ir išdavimo data; x 

15.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Brandos atestato 

duomenys 

blanko kodas; blanko kodas; 
x 

16.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Brandos atestato 

duomenys 

serija, numeris; serija, numeris; 
x 

17.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Brandos atestato 

duomenys 

išsilavinimo įgijimo metai; išsilavinimo įgijimo metai; 
  

18.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Brandos atestato 

duomenys 

mokyklos, kurioje įgytas išsilavinimas, juridinio 

asmens kodas ir pavadinimas; 

mokyklos kurioje igytas išsilavinimas juridinio 

asmens kodas 
  

19.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Brandos atestato 

duomenys 

mokyklos, kurioje įgytas išsilavinimas, juridinio 

asmens kodas ir pavadinimas; 

mokyklos kurioje igytas išsilavinimas pavadinimas 
  

20.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Brandos atestato 

duomenys 

mokyklos, kurioje išduotas brandos atestatas, 

juridinio asmens kodas ir pavadinimas; 

mokyklos kurioje išduotas brandos atestatas 

juridinio asmens kodas   

21.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Brandos atestato 

duomenys 

mokyklos, kurioje išduotas brandos atestatas, 

juridinio asmens kodas ir pavadinimas; 

mokyklos kurioje išduotas brandos atestatas 

pavadinimas 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

22.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Brandos atestato 

duomenys 

asmens, kuriam išduodamas brandos atestatas, 

vardas, pavardė ir asmens kodas (jeigu asmens kodo 

nėra – gimimo data); 

asmens, kuriam išduodamas brandos atestatas, 

vardas, pavardė ir asmens kodas (jeigu asmens kodo 

nėra – gimimo data);   

23.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Brandos atestato 

duomenys 

registravimo brandos atestatų ir jų priedų apskaitos 

ţurnale numeris ir išdavimo data; 

registravimo brandos atestatų ir jų priedų apskaitos 

ţurnale numeris ir išdavimo data; x 

24.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Brandos atestato 

duomenys 

brandos atestato priedo blanko kodas, serija, 

numeris; 

brandos atestato priedo blanko kodas, serija, 

numeris; x 

25.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Brandos atestato 

duomenys 

brandos atestato priedo registravimo brandos 

atestatų ir jų priedų apskaitos ţurnale numeris ir 

išdavimo data; 

brandos atestato priedo registravimo brandos 

atestatų ir jų priedų apskaitos ţurnale numeris ir 

išdavimo data; 
x 

26.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Jei buvo išduotas 

dublikatas šie duomenys 

dublikato blanko kodas; dublikato blanko kodas; 
x 

27.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Jei buvo išduotas 

dublikatas šie duomenys 

diplomo, jo priedo ir (ar) priedėlio, brandos atestato 

ir (ar) brandos atestato priedo, kurio dublikatas jis 

yra, serija, numeris; 

diplomo, jo priedo ir (ar) priedėlio, brandos atestato 

ir (ar) brandos atestato priedo, kurio dublikatas jis 

yra, serija, numeris; x 

28.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Jei buvo išduotas 

dublikatas šie duomenys 

sprendimo išduoti dublikatą data; sprendimo išduoti dublikatą data; 
  

29.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Jei buvo išduotas 

dublikatas šie duomenys 

išduoto diplomo ar brandos atestato dublikato, 

diplomo ar brandos atestato priedo dublikato, 

diplomo priedėlio dublikato serija, numeris, 

išdavimo data; 

išduoto diplomo ar brandos atestato dublikato, 

diplomo ar brandos atestato priedo dublikato, 

diplomo priedėlio dublikato serija, numeris, 

išdavimo data; 
x 

30.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Jei buvo išduotas 

dublikatas šie duomenys 

dublikatą išdavusios institucijos pavadinimas ir 

juridinio asmens kodas; 

dublikatą išdavusios institucijos pavadinimas ir 

juridinio asmens kodas; 
x 

31.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Jei buvo išduotas 

dublikatas šie duomenys 

institucijos, kuri buvo išdavusi originalą, 

pavadinimas ir juridinio asmens kodas; 

institucijos, kuri buvo išdavusi originalą, 

pavadinimas ir juridinio asmens kodas; x 

32.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Duomenys apie uţsienyje 

išduotus išsilavinimo 

dokumentus 

dokumento pavadinimas; dokumento pavadinimas; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

33.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Duomenys apie uţsienyje 

išduotus išsilavinimo 

dokumentus 

šalies, kurioje išduotas dokumentas, pavadinimas; šalies, kurioje išduotas dokumentas, pavadinimas; 

  

34.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Duomenys apie uţsienyje 

išduotus išsilavinimo 

dokumentus 

įstaigos išdavusios dokumentą pavadinimas; įstaigos išdavusios dokumentą pavadinimas; 

  

35.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Duomenys apie uţsienyje 

išduotus išsilavinimo 

dokumentus 

asmens vardas, pavardė, gimimo data arba asmens 

kodas; pilietybė; 

asmens vardas, pavardė, gimimo data arba asmens 

kodas; pilietybė;   

36.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Duomenys apie uţsienyje 

išduotus išsilavinimo 

dokumentus 

dokumento serija, numeris, išdavimo data, 

registravimo data ir numeris (jeigu yra); 

dokumento serija, numeris, išdavimo data, 

registravimo data ir numeris (jeigu yra); x 

37.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Duomenys apie uţsienyje 

išduotus išsilavinimo 

dokumentus 

programos, kurią asmuo baigė, pavadinimas (jeigu 

yra); 

programos, kurią asmuo baigė, pavadinimas (jeigu 

yra);   

38.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Duomenys apie uţsienyje 

išduotus išsilavinimo 

dokumentus 

sprendimo apie dokumento pripaţinimą priėmimo 

data, švietimo ir mokslo ministro įsakymo numeris; 

sprendimo apie dokumento pripaţinimą priėmimo 

data, švietimo ir mokslo ministro įsakymo numeris; x 

39.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Duomenys apie uţsienyje 

išduotus išsilavinimo 

dokumentus 

suteiktos kvalifikacijos pavadinimas; suteiktos kvalifikacijos pavadinimas; 

  

40.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Duomenys apie uţsienyje 

išduotus išsilavinimo 

dokumentus 

kvalifikacijos prilyginimas Lietuvos Respublikoje 

teikiamai kvalifikacijai; 

kvalifikacijos prilyginimas Lietuvos Respublikoje 

teikiamai kvalifikacijai;   
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

41.  Diplomų ir 

atestatų registras 

Duomenis apie diplomą ar 

brandos atestatą, diplomo 

ar brandos atestato priedą, 

diplomo priedėlį, į registro 

duomenų bazę įvedusio 

asmens vardas, pavardė, 

duomenų įvedimo data, 

duomenų keitimo data. 

Duomenis apie diplomą ar brandos atestatą, 

diplomo ar brandos atestato priedą, diplomo 

priedėlį, į registro duomenų bazę įvedusio asmens 

vardas, pavardė, duomenų įvedimo data, duomenų 

keitimo data. 

Duomenis apie diplomą ar brandos atestatą, 

diplomo ar brandos atestato priedą, diplomo 

priedėlį, į registro duomenų bazę įvedusio asmens 

vardas, pavardė, duomenų įvedimo data, duomenų 

keitimo data. 
x 

42.  Išsilavinimo 

paţymėjimų 

blankų registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objekto 

duomenys 

paţymėjimo kodas paţymėjimo kodas 

x 

43.  Išsilavinimo 

paţymėjimų 

blankų registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objekto 

duomenys 

paţymėjimo pavadinimas lietuvių kalba paţymėjimo pavadinimas lietuvių kalba 

x 

44.  Išsilavinimo 

paţymėjimų 

blankų registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objekto 

duomenys 

paţymėjimo pavadinimas anglų kalba paţymėjimo pavadinimas anglų kalba 

x 

45.  Išsilavinimo 

paţymėjimų 

blankų registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objekto 

duomenys 

paţymėjimo grupė paţymėjimo grupė 

x 

46.  Išsilavinimo 

paţymėjimų 

blankų registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objekto 

duomenys 

paţymėjimo lygmuo paţymėjimo lygmuo 

x 

47.  Išsilavinimo 

paţymėjimų 

blankų registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objekto 

duomenys 

paţymėjimo tipas paţymėjimo tipas 

x 

48.  Išsilavinimo 

paţymėjimų 

blankų registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objekto 

duomenys 

paţymėjimo paskirtis paţymėjimo paskirtis 

x 

49.  Išsilavinimo 

paţymėjimų 

blankų registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objekto 

duomenys 

blanko duomenų teikėjo identifikavimo kodas ir 

pavadinimas 

blanko duomenų teikėjo identifikavimo kodas ir 

pavadinimas x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

50.  Išsilavinimo 

paţymėjimų 

blankų registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objekto 

duomenys 

tekstas, nurodantis, kokio tipo programas ir kokios 

priklausomybės mokyklas baigusiesiems 

paţymėjimas išduodamas 

tekstas, nurodantis, kokio tipo programas ir kokios 

priklausomybės mokyklas baigusiesiems 

paţymėjimas išduodamas x 

51.  Išsilavinimo 

paţymėjimų 

blankų registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objekto 

duomenys 

blanko uţsakovo identifikavimo kodas ir 

pavadinimas 

blanko uţsakovo identifikavimo kodas ir 

pavadinimas x 

52.  Išsilavinimo 

paţymėjimų 

blankų registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objekto 

duomenys 

blanko technologinių apsaugos priemonių lygis, 

grupė ir aprašymas 

blanko technologinių apsaugos priemonių lygis, 

grupė ir aprašymas x 

53.  Išsilavinimo 

paţymėjimų 

blankų registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objekto 

duomenys 

blanko kodas, vaizdas, galiojimo terminas blanko kodas, vaizdas, galiojimo terminas 

x 

54.  Išsilavinimo 

paţymėjimų 

blankų registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objekto 

duomenys 

švietimo ir mokslo ministro įsakymo dėl 

paţymėjimo blanko įregistravimo data ir numeris 

švietimo ir mokslo ministro įsakymo dėl 

paţymėjimo blanko įregistravimo data ir numeris x 

55.  Išsilavinimo 

paţymėjimų 

blankų registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objekto 

duomenys 

duomenų teikėjo, pateikusio prašymą išregistruoti 

blanką, identifikavimo kodas ir pavadinimas 

duomenų teikėjo, pateikusio prašymą išregistruoti 

blanką, identifikavimo kodas ir pavadinimas x 

56.  Išsilavinimo 

paţymėjimų 

blankų registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objekto 

duomenys 

švietimo ir mokslo ministro įsakymo dėl blanko 

perregistravimo data ir numeris 

švietimo ir mokslo ministro įsakymo dėl blanko 

perregistravimo data ir numeris x 

57.  Išsilavinimo 

paţymėjimų 

blankų registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objekto 

duomenys 

švietimo ir mokslo ministro įsakymo dėl blanko 

išregistravimo data, numeris ir išregistravimo 

prieţastis 

švietimo ir mokslo ministro įsakymo dėl blanko 

išregistravimo data, numeris ir išregistravimo 

prieţastis 
x 

58.  Išsilavinimo 

paţymėjimų 

blankų registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objekto 

duomenys 

pirminio tiraţo išspausdintų blankų serija, numeriai, 

skaičius, spausdinimo data 

pirminio tiraţo išspausdintų blankų serija, numeriai, 

skaičius, spausdinimo data x 

59.  Išsilavinimo 

paţymėjimų 

blankų registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objekto 

duomenys 

kartotinio tiraţo išspausdintų blankų serija, 

numeriai, skaičius, spausdinimo data 

kartotinio tiraţo išspausdintų blankų serija, 

numeriai, skaičius, spausdinimo data x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

60.  Išsilavinimo 

paţymėjimų 

blankų registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objekto 

duomenys 

duomenis apie blanką į Registro duomenų bazę 

įvedusio asmens vardas, pavardė, duomenų įvedimo 

data 

duomenis apie blanką į Registro duomenų bazę 

įvedusio asmens vardas, pavardė, duomenų įvedimo 

data 
x 

61.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių 

registras 

Duomenys apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą (toliau – 

programa) 

programos kodas, sudarytas Studijų ir mokymo 

programų kodavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. 

geguţės 11 d. įsakymu Nr. 556 (ţin., 2000, Nr. 40-

1136), nustatyta tvarka; 

programos kodas, sudarytas Studijų ir mokymo 

programų kodavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. 

geguţės 11 d. įsakymu Nr. 556 (ţin., 2000, Nr. 40-

1136), nustatyta tvarka; 

  

62.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių 

registras 

Duomenys apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą (toliau – 

programa) 

programos ISCED kodas; programos ISCED kodas; 

  

63.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių 

registras 

Duomenys apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą (toliau – 

programa) 

programos pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis; programos pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis; 

  

64.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių 

registras 

Duomenys apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą (toliau – 

programa) 

programos atitiktis specifinei mokymosi galimybės 

grupei; 

programos atitiktis specifinei mokymosi galimybės 

grupei; 

  

65.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių 

registras 

Duomenys apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą (toliau – 

programa) 

programos aprašas lietuvių ir anglų kalbomis; programos aprašas lietuvių ir anglų kalbomis; 

x 

66.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių 

registras 

Duomenys apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą (toliau – 

programa) 

programos švietimo sritis lietuvių ir anglų kalbomis; programos švietimo sritis lietuvių ir anglų kalbomis; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

67.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių 

registras 

Duomenys apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą (toliau – 

programa) 

programos švietimo posritis lietuvių ir anglų 

kalbomis; 

programos švietimo posritis lietuvių ir anglų 

kalbomis; 

  

68.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių 

registras 

Duomenys apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą (toliau – 

programa) 

programos lygmuo lietuvių ir anglų kalbomis; programos lygmuo lietuvių ir anglų kalbomis; 

  

69.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių 

registras 

Duomenys apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą (toliau – 

programa) 

programos kategorija (jeigu yra); programos kategorija (jeigu yra); 

  

70.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių 

registras 

Duomenys apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą (toliau – 

programa) 

programos krypties dalykas (jeigu yra); programos krypties dalykas (jeigu yra); 

  

71.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių 

registras 

Duomenys apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą (toliau – 

programa) 

programos orientacija; programos orientacija; 

  

72.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių 

registras 

Duomenys apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą (toliau – 

programa) 

programos grupė; programos grupė; 

  

73.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių 

registras 

Duomenys apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą (toliau – 

programa) 

programą parengusios kvalifikacijos tobulinimo 

institucijos pavadinimas (lietuvių ir anglų 

kalbomis), juridinio asmens kodas; 

programą parengusios kvalifikacijos tobulinimo 

institucijos pavadinimas (lietuvių ir anglų 

kalbomis), juridinio asmens kodas;   
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

74.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių 

registras 

Duomenys apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą (toliau – 

programa) 

programą patvirtinusios institucijos pavadinimas, 

juridinio asmens kodas; 

programą patvirtinusios institucijos pavadinimas, 

juridinio asmens kodas; 

x 

75.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių 

registras 

Duomenys apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą (toliau – 

programa) 

programos patvirtinimo data ir tvirtinamo 

dokumento numeris. 

programos patvirtinimo data ir tvirtinamo 

dokumento numeris. 

x 

76.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių 

registras 

Duomenys apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą (toliau – 

programa) 

renginio numeris; renginio numeris; 

x 

77.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių 

registras 

Duomenys apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą (toliau – 

programa) 

renginį vykdančios kvalifikacijos tobulinimo 

institucijos pavadinimas (lietuvių ir anglų 

kalbomis), juridinio asmens kodas, adresas (lietuvių 

ir anglų kalba); 

juridinio asmens kodas 

  

78.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių 

registras 

Duomenys apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą (toliau – 

programa) 

renginį vykdančios kvalifikacijos tobulinimo 

institucijos pavadinimas (lietuvių ir anglų 

kalbomis), juridinio asmens kodas, adresas (lietuvių 

ir anglų kalba); 

rengini vykdančios kvalifikacijos tobulinimo 

institucijos pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis 

  

79.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių 

registras 

Duomenys apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą (toliau – 

programa) 

renginį vykdančios kvalifikacijos tobulinimo 

institucijos tipas (lietuvių ir anglų kalbomis), 

telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto 

adresas, interneto svetainės adresas; 

renginį vykdančios kvalifikacijos tobulinimo 

institucijos tipas lietuviu ir anglu kalbomis telefono 

numeris fakso numeris elektroninio pašto adresas 

interneto svetaines adresas 
x 

80.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių 

registras 

Duomenys apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą (toliau – 

programa) 

renginį vykdančios kvalifikacijos tobulinimo 

institucijos pavadinimas (lietuvių ir anglų 

kalbomis), juridinio asmens kodas, adresas (lietuvių 

ir anglų kalba); 

juridinio asmens kodas 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

81.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių 

registras 

Duomenys apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą (toliau – 

programa) 

renginį vykdančios kvalifikacijos tobulinimo 

institucijos pavadinimas (lietuvių ir anglų 

kalbomis), juridinio asmens kodas, adresas (lietuvių 

ir anglų kalba); 

adresas lietuvių ir anglų kalba 

  

82.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių 

registras 

Duomenys apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą (toliau – 

programa) 

renginio vykdymo vieta (savivaldybė) lietuvių ir 

anglų kalbomis; 

renginio vykdymo vieta (savivaldybė) lietuvių ir 

anglų kalbomis; 

  

83.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių 

registras 

Duomenys apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą (toliau – 

programa) 

renginio vykdymo pradţia ir pabaiga; renginio vykdymo pradţia ir pabaiga; 

x 

84.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių 

registras 

Duomenys apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą (toliau – 

programa) 

renginio trukmė; renginio trukmė; 

  

85.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių 

registras 

Duomenys apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą (toliau – 

programa) 

mokymo kalba lietuvių ir anglų kalbomis; mokymo kalba lietuvių ir anglų kalbomis; 

  

86.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių 

registras 

Duomenys apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą (toliau – 

programa) 

mokymosi forma lietuvių ir anglų kalbomis; mokymosi forma lietuvių ir anglų kalbomis; 

  

87.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių 

registras 

Duomenys apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą (toliau – 

programa) 

dalyvavimo sąlygos (jeigu yra) lietuvių ir anglų 

kalbomis; 

dalyvavimo sąlygos (jeigu yra) lietuvių ir anglų 

kalbomis; 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

88.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių 

registras 

Duomenys apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą (toliau – 

programa) 

dalyvių skaičius; dalyvių skaičius; 

  

89.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių 

registras 

Duomenys apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą (toliau – 

programa) 

dalyvių registracijos vieta, adresas ir laikas; dalyvių registracijos vieta, adresas ir laikas; 

x 

90.  Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų ir 

renginių 

registras 

Duomenys apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą (toliau – 

programa) 

renginio koordinatoriaus vardas, pavardė, telefono 

numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu yra); 

renginio koordinatoriaus vardas, pavardė, telefono 

numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu yra); 

x 

91.   Licencijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

licencijos registravimo numeris; licencijos registravimo numeris; 

x 

92.   Licencijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

licencijos blanko numeris; licencijos blanko numeris; 

x 

93.   Licencijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

licencijos turėtojas (juridinio asmens – 

pavadinimas, kodas, buveinės adresas, fizinio 

asmens – vardas, pavardė, gimimo data, 

gyvenamosios vietos adresas), telefono, telefakso 

numeris, elektroninio pašto adresas, interneto 

svetainės adresas; 

licencijos turėtojas (juridinio asmens – 

pavadinimas, kodas, buveinės adresas, fizinio 

asmens – vardas, pavardė, gimimo data, 

gyvenamosios vietos adresas), telefono, telefakso 

numeris, elektroninio pašto adresas, interneto 

svetainės adresas; 

  

94.   Licencijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

licencijos turėtojo teisinė forma (tik juridiniam 

asmeniui); 

licencijos turėtojo teisinė forma (tik juridiniam 

asmeniui);   

95.   Licencijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

institucijos grupė ir tipas (tik juridiniam asmeniui); institucijos grupė ir tipas (tik juridiniam asmeniui); 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

96.   Licencijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

mokymo vietos ar padalinio/filialo pavadinimas, 

kodas (kai kodas yra), adresas, telefono, telefakso 

numeris, elektroninio pašto adresas; 

mokymo vietos ar padalinio/filialo pavadinimas, 

kodas (kai kodas yra), adresas, telefono, telefakso 

numeris, elektroninio pašto adresas; x 

97.   Licencijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

švietimo veiklos pavadinimas; švietimo veiklos pavadinimas; 

  

98.   Licencijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

švietimo sritis ir posritis; švietimo sritis ir posritis; 

  

99.   Licencijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

studijų kryptis ir pakopa; studijų kryptis ir pakopa; 

  

100.   Licencijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

studijų rūšis; studijų rūšis; 

  

101.   Licencijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

mokymo ir studijų programos valstybinis kodas ir 

pavadinimas; 

mokymo ir studijų programos valstybinis kodas ir 

pavadinimas;   

102.   Licencijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

uţsienio aukštosios mokyklos studijų programos 

pavadinimas; 

uţsienio aukštosios mokyklos studijų programos 

pavadinimas;   

103.   Licencijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

išduodamo mokymosi pasiekimus įteisinančio 

dokumento kodas ir pavadinimas; 

išduodamo mokymosi pasiekimus įteisinančio 

dokumento kodas ir pavadinimas;   

104.   Licencijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

licencijos turėtojo bylos numeris; licencijos turėtojo bylos numeris; 

x 

105.   Licencijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

licencijos išdavimo, papildymo, patikslinimo ir 

dublikato išdavimo data. 

licencijos išdavimo, papildymo, patikslinimo ir 

dublikato išdavimo data. x 



Š v i e t i m o  i n f o r m a c i n i ų  t e c h n o l o g i j ų  c e n t r a s  

Švietimo stebėsenos sistemos modelio tobulinimo paslaugos  

 

Galutinė ataskaita    161 | p u s l a p i s  

Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

106.   Licencijų 

registras 

Sustabdţius licencijos 

galiojimą, panaikinus 

licencijos galiojimo 

sustabdymą ir panaikinus 

licencijos galiojimą į 

Registrą įrašomi šie 

papildomi duomenys 

licencijos galiojimo sustabdymo prieţastis; licencijos galiojimo sustabdymo prieţastis; 

  

107.   Licencijų 

registras 

Sustabdţius licencijos 

galiojimą, panaikinus 

licencijos galiojimo 

sustabdymą ir panaikinus 

licencijos galiojimą į 

Registrą įrašomi šie 

papildomi duomenys 

licencijos galiojimo sustabdymo data; licencijos galiojimo sustabdymo data; 

  

108.   Licencijų 

registras 

Sustabdţius licencijos 

galiojimą, panaikinus 

licencijos galiojimo 

sustabdymą ir panaikinus 

licencijos galiojimą į 

Registrą įrašomi šie 

papildomi duomenys 

licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo data; licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo data; 

  

109.   Licencijų 

registras 

Sustabdţius licencijos 

galiojimą, panaikinus 

licencijos galiojimo 

sustabdymą ir panaikinus 

licencijos galiojimą į 

Registrą įrašomi šie 

papildomi duomenys 

licencijos galiojimo panaikinimo prieţastis; licencijos galiojimo panaikinimo prieţastis; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

110.   Licencijų 

registras 

Sustabdţius licencijos 

galiojimą, panaikinus 

licencijos galiojimo 

sustabdymą ir panaikinus 

licencijos galiojimą į 

Registrą įrašomi šie 

papildomi duomenys 

licencijos galiojimo panaikinimo data. licencijos galiojimo panaikinimo data. 

  

111.  Mokinių 

registras 

mokinio identifikavimo 

kodas (automatizuotu 

būdu sudarytas iš 

nesikartojančios 

atsitiktinių skaičių sekos) 

mokinio įregistravimo data; mokinio įregistravimo data; 

  

112.  Mokinių 

registras 

mokinio identifikavimo 

kodas (automatizuotu 

būdu sudarytas iš 

nesikartojančios 

atsitiktinių skaičių sekos) 

registro objekto įregistravimo data, įregistravimo 

prieţastis ir įsakymo numeris, išregistravimo data, 

išregistravimo prieţastis ir įsakymo numeris, 

duomenų įrašymo ir keitimo datos, asmens, 

įvedusio duomenis, identifikavimo kodas; 

registro objekto įregistravimo data, įregistravimo 

prieţastis ir įsakymo numeris, išregistravimo data, 

išregistravimo prieţastis ir įsakymo numeris, 

duomenų įrašymo ir keitimo datos, asmens, 

įvedusio duomenis, identifikavimo kodas; 
x 

113.  Mokinių 

registras 

mokinio identifikavimo 

kodas (automatizuotu 

būdu sudarytas iš 

nesikartojančios 

atsitiktinių skaičių sekos) 

vardas, pavardė; vardas, pavardė; 

x 

114.  Mokinių 

registras 

mokinio identifikavimo 

kodas (automatizuotu 

būdu sudarytas iš 

nesikartojančios 

atsitiktinių skaičių sekos) 

asmens kodas; asmens kodas; 

  

115.  Mokinių 

registras 

mokinio identifikavimo 

kodas (automatizuotu 

būdu sudarytas iš 

nesikartojančios 

deklaruotos gyvenamosios vietos adresas; deklaruotos gyvenamosios vietos adresas; 

x 



Š v i e t i m o  i n f o r m a c i n i ų  t e c h n o l o g i j ų  c e n t r a s  

Švietimo stebėsenos sistemos modelio tobulinimo paslaugos  

 

Galutinė ataskaita    163 | p u s l a p i s  

Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

atsitiktinių skaičių sekos) 

116.  Mokinių 

registras 

mokinio identifikavimo 

kodas (automatizuotu 

būdu sudarytas iš 

nesikartojančios 

atsitiktinių skaičių sekos) 

faktinės gyvenamosios vietos adresas; faktinės gyvenamosios vietos adresas; 

x 

117.  Mokinių 

registras 

mokinio identifikavimo 

kodas (automatizuotu 

būdu sudarytas iš 

nesikartojančios 

atsitiktinių skaičių sekos) 

pilietybė; pilietybė; 

  

118.  Mokinių 

registras 

mokinio identifikavimo 

kodas (automatizuotu 

būdu sudarytas iš 

nesikartojančios 

atsitiktinių skaičių sekos) 

gimtoji kalba (-os); gimtoji kalba (-os); 

  

119.  Mokinių 

registras 

mokinio identifikavimo 

kodas (automatizuotu 

būdu sudarytas iš 

nesikartojančios 

atsitiktinių skaičių sekos) 

vaiko statusas; vaiko statusas; 

  

120.  Mokinių 

registras 

mokinio identifikavimo 

kodas (automatizuotu 

būdu sudarytas iš 

nesikartojančios 

atsitiktinių skaičių sekos) 

išsilavinimas, valstybė ir mokykla (pavadinimas, 

kodas), kurioje įgytas išsilavinimas; 

išsilavinimas, valstybė ir mokykla (pavadinimas, 

kodas), kurioje įgytas išsilavinimas; 

  

121.  Mokinių 

registras 

mokinio identifikavimo 

kodas (automatizuotu 

būdu sudarytas iš 

nesikartojančios 

atsitiktinių skaičių sekos) 

mokinio bylos numeris mokykloje, kurioje mokosi; mokinio bylos numeris mokykloje, kurioje mokosi; 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

122.  Mokinių 

registras 

mokinio identifikavimo 

kodas (automatizuotu 

būdu sudarytas iš 

nesikartojančios 

atsitiktinių skaičių sekos) 

pateiktas dokumentas, liudijantis asmens tapatybę 

(dokumento pavadinimas, serija, numeris, išdavimo 

data). 

pateiktas dokumentas, liudijantis asmens tapatybę 

(dokumento pavadinimas, serija, numeris, išdavimo 

data). x 

123.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

asmens kodas; asmens kodas; 

  

124.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

vardas, pavardė; vardas, pavardė; 

x 

125.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

deklaruotos gyvenamosios vietos adresas; deklaruotos gyvenamosios vietos adresas; 

x 

126.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

mokyklos, kurioje mokosi Registro objektas, 

duomenys (gaunami iš Švietimo ir mokslo 

institucijų registro): 

mokyklos, kurioje mokosi Registro objektas, 

duomenys (gaunami iš Švietimo ir mokslo 

institucijų registro): 
x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

127.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

mokyklos kodas (Juridinių asmenų registre); mokyklos kodas (Juridinių asmenų registre); 

  

128.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

mokyklos steigėjas (-ai); mokyklos steigėjas (-ai); 

x 

129.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

pavadinimas; pavadinimas; 

x 

130.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

grupė; grupė; 
x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

131.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

mokyklos tipas; mokyklos tipas; 

x 

132.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

adresas; adresas; 

x 

133.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

telefonas, faksas, el. pašto adresas; telefonas, faksas, el. pašto adresas; 

x 

134.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

padalinio (-ių), filialo (-ų) kodas (-ai), pavadinimas 

(-ai); 

padalinio (-ių), filialo (-ų) kodas (-ai), pavadinimas 

(-ai); 
x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

135.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

duomenys apie Registro objekto 

ugdymąsi/mokymąsi ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigoje, bendrojo 

lavinimo mokykloje, profesinėje mokykloje 

(duomenys gaunami iš mokyklos informacinės 

sistemos): 

duomenys apie Registro objekto 

ugdymąsi/mokymąsi ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigoje, bendrojo 

lavinimo mokykloje, profesinėje mokykloje 

(duomenys gaunami iš mokyklos informacinės 

sistemos): 

x 

136.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

duomenys apie Registro objekto 

ugdymąsi/mokymąsi ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigoje, bendrojo 

lavinimo mokykloje, profesinėje mokykloje 

(duomenys gaunami iš mokyklos informacinės 

sistemos): 

duomenys apie Registro objekto 

ugdymąsi/mokymąsi ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigoje, bendrojo 

lavinimo mokykloje, profesinėje mokykloje 

(duomenys gaunami iš mokyklos informacinės 

sistemos): 
  

137.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

duomenys apie Registro objekto 

ugdymąsi/mokymąsi ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigoje, bendrojo 

lavinimo mokykloje, profesinėje mokykloje 

(duomenys gaunami iš mokyklos informacinės 

sistemos): 

duomenys apie Registro objekto 

ugdymąsi/mokymąsi ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigoje, bendrojo 

lavinimo mokykloje, profesinėje mokykloje 

(duomenys gaunami iš mokyklos informacinės 

sistemos): 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

138.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

duomenys, gaunami kiekvienais mokslo metais, 

apie Registro objekto ugdymąsi ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigoje: 

duomenys, gaunami kiekvienais mokslo metais, 

apie Registro objekto ugdymąsi ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigoje: 

x 

139.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

mokslo metai; mokslo metai; 

  

140.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

grupės pavadinimas, grupės vadovas/mokytojas 

(vardas, pavardė); 

grupės pavadinimas, grupės vadovas/mokytojas 

(vardas, pavardė); 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

141.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

kalba (-os), kuria (kuriomis) ugdomas; kalba (-os), kuria (kuriomis) ugdomas; 

  

142.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

sveikatos grupė, pagrindinis sveikatos sutrikimas; sveikatos grupė, pagrindinis sveikatos sutrikimas; 

  

143.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

specialiųjų ugdymosi poreikių grupė; specialiųjų ugdymosi poreikių grupė; 

  

144.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

duomenys, gaunami kiekvienais mokslo metais, 

apie Registro objekto mokymąsi bendrojo lavinimo 

mokykloje: 

duomenys, gaunami kiekvienais mokslo metais, 

apie Registro objekto mokymąsi bendrojo lavinimo 

mokykloje: 
x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

145.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

mokslo metai; mokslo metai; 

  

146.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

klasė: klasės pavadinimas, tipas, skyrius/padalinys, 

vadovas/mokytojas (vardas, pavardė), pamaina; 

klasė: klasės pavadinimas, tipas, skyrius/padalinys, 

vadovas/mokytojas (vardas, pavardė), pamaina; 

x 

147.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

klasė: klasės pavadinimas, tipas, skyrius/padalinys, 

vadovas/mokytojas (vardas, pavardė), pamaina; 

klasė: klasės pavadinimas, tipas, skyrius/padalinys, 

vadovas/mokytojas (vardas, pavardė), pamaina; 

  



Š v i e t i m o  i n f o r m a c i n i ų  t e c h n o l o g i j ų  c e n t r a s  

Švietimo stebėsenos sistemos modelio tobulinimo paslaugos  

 

Galutinė ataskaita    171 | p u s l a p i s  

Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

148.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

klasė: klasės pavadinimas, tipas, skyrius/padalinys, 

vadovas/mokytojas (vardas, pavardė), pamaina; 

klasė: klasės pavadinimas, tipas, skyrius/padalinys, 

vadovas/mokytojas (vardas, pavardė), pamaina; 

  

149.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

klasė: klasės pavadinimas, tipas, skyrius/padalinys, 

vadovas/mokytojas (vardas, pavardė), pamaina; 

klasė: klasės pavadinimas, tipas, skyrius/padalinys, 

vadovas/mokytojas (vardas, pavardė), pamaina; 

  

150.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

klasė: klasės pavadinimas, tipas, skyrius/padalinys, 

vadovas/mokytojas (vardas, pavardė), pamaina; 

klasė: klasės pavadinimas, tipas, skyrius/padalinys, 

vadovas/mokytojas (vardas, pavardė), pamaina; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

151.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

klasė: klasės pavadinimas, tipas, skyrius/padalinys, 

vadovas/mokytojas (vardas, pavardė), pamaina; 

klasė: klasės pavadinimas, tipas, skyrius/padalinys, 

vadovas/mokytojas (vardas, pavardė), pamaina; 

  

152.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

kalba (-os), kuria (kuriomis) mokosi; kalba (-os), kuria (kuriomis) mokosi; 

  

153.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

uţsienio kalbos, kurių mokinys mokosi: kalbos 

poţymis (pirma, antra, trečia uţsienio kalba), nuo 

kurios klasės pradėjo mokytis; 

kalbos poţymis: pirma, antra, trecia uţsienio kalba 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

154.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

uţsienio kalbos, kurių mokinys mokosi: kalbos 

poţymis (pirma, antra, trečia uţsienio kalba), nuo 

kurios klasės pradėjo mokytis; 

nuo kurios klasės pradėjo mokytis 

  

155.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

dalykas (-ai), kurių mokinys mokosi, ir jų 

mokymosi lygiai; 

dalykas (-ai), kurių mokinys mokosi, ir jų 

mokymosi lygiai; 

  

156.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

mokymosi forma; mokymosi forma; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

157.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

mokymosi profilis; mokymosi profilis; 

  

158.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

ugdymo/mokymo programa ir jos valstybinis kodas; ugdymo/mokymo programa ir jos valstybinis kodas; 

  

159.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

ar lanko neformaliojo vaikų švietimo mokyklą, 

jeigu taip, nurodomas įstaigos kodas, pavadinimas, 

pagrindinė paskirtis; 

ar lanko neformaliojo vaikų švietimo mokyklą, 

jeigu taip, nurodomas įstaigos kodas, pavadinimas, 

pagrindinė paskirtis; 

  

160.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

išsilavinimo paţymėjimai: kodas, pavadinimas, 

serija, numeris, išdavimo data, registracijos 

numeris, originalas/dublikatas; 

išsilavinimo paţymėjimai: kodas, pavadinimas, 

serija, numeris, išdavimo data, registracijos 

numeris, originalas/dublikatas; 
x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

161.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

ar lanko neformaliojo vaikų švietimo mokyklą, 

jeigu taip, nurodomas įstaigos kodas, pavadinimas, 

pagrindinė paskirtis; 

nurodomas įstaigos kodas 

  

162.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

ar lanko neformaliojo vaikų švietimo mokyklą, 

jeigu taip, nurodomas įstaigos kodas, pavadinimas, 

pagrindinė paskirtis; 

pavadinimas 

  

163.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

ar lanko neformaliojo vaikų švietimo mokyklą, 

jeigu taip, nurodomas įstaigos kodas, pavadinimas, 

pagrindinė paskirtis; 

pagrindinė paskirtis 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

164.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

ar mokosi pailgintos dienos grupėje; ar mokosi pailgintos dienos grupėje; 

  

165.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

ar patyrė fizinių traumų ugdymo proceso metu; ar patyrė fizinių traumų ugdymo proceso metu; 

  

166.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

ar eina į mokyklą, kuri steigėjo priskirta teritoriškai; ar eina į mokyklą, kuri steigėjo priskirta teritoriškai; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

167.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

ar gyvena toliau nei 3 km nuo mokyklos 

(uţmiestyje gyvenantiems mokiniams); 

ar gyvena toliau nei 3 km nuo mokyklos 

(uţmiestyje gyvenantiems mokiniams); 

  

168.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

ar paveţamas į mokyklą, jeigu taip, tai paveţamas: 

maršrutiniu, privačiu, mokyklų transportu, 

geltonaisiais autobusiukais, kitais veţiojimo būdais 

(tik kaime gyvenantiems mokiniams); 

ar paveţamas į mokyklą, jeigu taip tai paveţamas: 

  

169.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

ar paveţamas į mokyklą, jeigu taip, tai paveţamas: 

maršrutiniu, privačiu, mokyklų transportu, 

geltonaisiais autobusiukais, kitais veţiojimo būdais 

(tik kaime gyvenantiems mokiniams); 

maršrutiniu transportu 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

170.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

ar paveţamas į mokyklą, jeigu taip, tai paveţamas: 

maršrutiniu, privačiu, mokyklų transportu, 

geltonaisiais autobusiukais, kitais veţiojimo būdais 

(tik kaime gyvenantiems mokiniams); 

privačiu transportu 

  

171.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

ar paveţamas į mokyklą, jeigu taip, tai paveţamas: 

maršrutiniu, privačiu, mokyklų transportu, 

geltonaisiais autobusiukais, kitais veţiojimo būdais 

(tik kaime gyvenantiems mokiniams); 

mokyklų transportu 

  

172.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

ar paveţamas į mokyklą, jeigu taip, tai paveţamas: 

maršrutiniu, privačiu, mokyklų transportu, 

geltonaisiais autobusiukais, kitais veţiojimo būdais 

(tik kaime gyvenantiems mokiniams); 

geltonaisiais autobusiukais 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

173.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

ar paveţamas į mokyklą, jeigu taip, tai paveţamas: 

maršrutiniu, privačiu, mokyklų transportu, 

geltonaisiais autobusiukais, kitais veţiojimo būdais 

(tik kaime gyvenantiems mokiniams); 

kitais veţiojimo būdais (tik kaime gyvenantiems 

mokiniams) 

  

174.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

ar gyvena bendrojo lavinimo mokyklos 

bendrabutyje; 

ar gyvena bendrojo lavinimo mokyklos 

bendrabutyje; 

  

175.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

ar socialiai remiamas; ar socialiai remiamas; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

176.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

sveikatos grupė, pagrindinis sveikatos sutrikimas 

(jeigu yra); 

sveikatos grupė (jeigu yra) 

  

177.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

sveikatos grupė, pagrindinis sveikatos sutrikimas 

(jeigu yra); 

pagrindinis sveikatos sutrikimas (jeigu yra) 

  

178.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

specialiųjų ugdymosi poreikių grupė (jeigu reikia); specialiųjų ugdymosi poreikių grupė (jeigu reikia); 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

179.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

ar mokinio ugdymo/mokymo trukmė prilyginama 

dviejų tos pačios klasės mokinių ugdymo/mokymo 

trukmei; 

ar mokinio ugdymo/mokymo trukmė prilyginama 

dviejų tos pačios klasės mokinių ugdymo/mokymo 

trukmei; 

  

180.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

palikimas/perkėlimas kartoti kurso; palikimas/perkėlimas kartoti kurso; 

  

181.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

duomenys, gaunami kiekvienais mokslo metais, 

apie Registro objekto mokymąsi profesinėje 

mokykloje: 

duomenys, gaunami kiekvienais mokslo metais, 

apie Registro objekto mokymąsi profesinėje 

mokykloje: 

x 

182.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

mokslo metai; mokslo metai; 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

183.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

kursas: grupės pavadinimas, specializacija, grupės 

vadovas/mokytojas (vardas, pavardė); 

kursas: grupės pavadinimas, specializacija, grupės 

vadovas/mokytojas (vardas, pavardė); 

  

184.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

mokymo programa ir jos valstybinis kodas, 

pavadinimas; mokymosi pakopa; 

mokymo programa; 

  

185.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

mokymo programa ir jos valstybinis kodas, 

pavadinimas; mokymosi pakopa; 

mokymo programos valstybinis kodas; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

186.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

mokymo programa ir jos valstybinis kodas, 

pavadinimas; mokymosi pakopa; 

mokymo programos pavadinimas; 

  

187.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

mokymo programa ir jos valstybinis kodas, 

pavadinimas; mokymosi pakopa; 

mokymosi pakopa; 

  

188.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

kalba (-os), kuria (kuriomis) mokosi; kalba (-os), kuria (kuriomis) mokosi; 

  



Š v i e t i m o  i n f o r m a c i n i ų  t e c h n o l o g i j ų  c e n t r a s  

Švietimo stebėsenos sistemos modelio tobulinimo paslaugos  

 

Galutinė ataskaita    184 | p u s l a p i s  

Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

189.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

akademinės atostogos: pradţia, prieţastis; pradţia 

  

190.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

akademinės atostogos: pradţia, prieţastis; prieţastis 

  

191.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

mokymosi profilis; mokymosi profilis 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

192.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

bendrabutis: ar gyvena jame, ar reikia bendrabučio; ar gyvena jame; 

  

193.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

bendrabutis: ar gyvena jame, ar reikia bendrabučio; ar reikia bendrabučio; 

  

194.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

sveikatos grupė, pagrindinis sveikatos sutrikimas 

(jeigu yra); 

sveikatos grupė; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

195.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

sveikatos grupė, pagrindinis sveikatos sutrikimas 

(jeigu yra); 

pagrindinis sveikatos sutrikimas (jeigu yra) 

  

196.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

stipendija: dydis, tipas, išmokos; dydis; 

  

197.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

stipendija: dydis, tipas, išmokos; tipas; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

198.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

stipendija: dydis, tipas, išmokos; išmokos; 

  

199.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

ar mokosi finansuojamoje vietoje: valstybės, 

savivaldybės, fondų ir kt.; 

valstybės 

  

200.  Mokinių 

registras 

duomenys apie Registro 

objekto šeimą (tėvai, 

globėjai (rūpintojai)) 

(kaupiami įgyvendinant 

tėvų, įtėvių, globėjų 

(rūpintojų) teises ir 

pareigas pagal Lietuvos 

Respublikos švietimo 

įstatymą): 

išsilavinimo paţymėjimai ir diplomas: kodas, 

pavadinimas, serija, numeris, 

išsilavinimo paţymėjimai ir diplomas: kodas, 

pavadinimas, serija, numeris, 

x 

201.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

suteikiamas automatiškai generuojamas objekto 

identifikavimo Registre kodas; 

suteikiamas automatiškai generuojamas objekto 

identifikavimo Registre kodas; x 

202.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

vardas (-ai), pavardė (-ės); vardas (-ai), pavardė (-ės); 
x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

203.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

ar mokosi finansuojamoje vietoje: valstybės, 

savivaldybės, fondų ir kt.; 

savivaldybės; 
  

204.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

ar mokosi finansuojamoje vietoje: valstybės, 

savivaldybės, fondų ir kt.; 

fondų; 
  

205.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

ar mokosi finansuojamoje vietoje: valstybės, 

savivaldybės, fondų ir kt.; 

kt. 
  

206.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

asmens kodas (jeigu kodo nėra – gimimo data ir 

lytis); 

asmens kodas (jeigu kodo nėra – gimimo data ir 

lytis);   

207.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

pilietybė (-ės); pilietybė (-ės); 
  

208.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

valstybės (-ių), kurioje (-iose) įgytas išsilavinimas, 

pavadinimas (-ai); 

valstybės (-ių), kurioje (-iose) įgytas išsilavinimas, 

pavadinimas (-ai);   

209.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

mokyklos (-ų), kurioje (-iose) įgytas išsilavinimas, 

pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jei 

kodas yra) ir mokyklos (-ų) baigimo metai. Jei 

nebaigta mokykla – išstojimo iš mokyklos metai; 

mokyklos (-ų), kurioje (-iose) įgytas išsilavinimas, 

pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jei 

kodas yra) ir mokyklos (-ų) baigimo metai. Jei 

nebaigta mokykla – išstojimo iš mokyklos metai;   

210.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

išsilavinimas (-ai) ir pedagogo kvalifikacija 

(taip/ne); 

išsilavinimas (-ai); 
  

211.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

išsilavinimas (-ai) ir pedagogo kvalifikacija 

(taip/ne); 

pedagogo kvalifikacija (taip/ne); 
  

212.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

kvalifikacinis (-iai) laipsnis (-iai); kvalifikacinis (-iai) laipsnis (-iai); 
  

213.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

mokslo laipsnis (-iai); mokslo laipsnis (-iai); 
  

214.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

profesinė (-ės) kvalifikacija (-os); profesinė (-ės) kvalifikacija (-os); 
  

215.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

pedagoginis (-iai) vardas (-ai); pedagoginis (-iai) vardas (-ai); 
  

216.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

specialybė(-ės) ar baigta (-os) studijų/mokymo 

programa (-os); 

specialybė(-ės) ar baigta (-os) studijų/mokymo 

programa (-os); 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

217.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

pedagoginių psichologinių ţinių kursas (-ai) 

(taip/ne); 

pedagoginių psichologinių ţinių kursas (-ai) 

(taip/ne);   

218.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

moka uţsienio kalbą (-as) ir jos (jų) mokėjimo lygis 

(-iai); 

moka uţsienio kalbą (-as) ir jos (jų) mokėjimo lygis 

(-iai); 
  

219.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

pedagoginio darbo ir vadybinio darbo švietimo 

sistemoje staţas (metais ir mėnesiais); 

pedagoginio darbo ir vadybinio darbo švietimo 

sistemoje staţas (metais ir mėnesiais);   

220.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

atestacijos nuostatų nustatyta tvarka įgyta (-os) 

kvalifikacinė (-ės) kategorija (-os) ir jos (jų) įgijimo 

data (-os); 

atestacijos nuostatų nustatyta tvarka įgyta (-os) 

kvalifikacinė (-ės) kategorija (-os) ir jos (jų) įgijimo 

data (-os); 
  

221.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

mokymosi būklė. Jei mokosi – valstybės 

pavadinimas, Mokyklos pavadinimas ir juridinio 

asmens kodas (jei kodas yra), studijų/mokymo 

programa (-os); 

valstybės pavadinimas; 

  

222.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

mokymosi būklė. Jei mokosi – valstybės 

pavadinimas, Mokyklos pavadinimas ir juridinio 

asmens kodas (jei kodas yra), studijų/mokymo 

programa (-os); 

mokyklos pavadinimas ir juridinio asmens kodas 

(jei kodas yra); 
  

223.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

mokymosi būklė. Jei mokosi – valstybės 

pavadinimas, Mokyklos pavadinimas ir juridinio 

asmens kodas (jei kodas yra), studijų/mokymo 

programa (-os); 

studijų/mokymo programa (-os); 

  

224.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

registro objekto dalyvavimo kvalifikacijos 

tobulinimo programose ir renginiuose duomenys – 

dalyvio kodas, renginio pradţia ir pabaiga (metai, 

mėnuo, diena), renginio trukmė (valandomis ir/ar 

dienomis), programos pavadinimas, programos 

kategorija ir švietimo posritis, išduoto paţymėjimo 

registracijos numeris ir išdavimo data, paţymėjimą 

išdavusio juridinio asmens pavadinimas ir juridinio 

asmens kodas (jei kodas yra); 

dalyvio kodas; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

225.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

registro objekto dalyvavimo kvalifikacijos 

tobulinimo programose ir renginiuose duomenys – 

dalyvio kodas, renginio pradţia ir pabaiga (metai, 

mėnuo, diena), renginio trukmė (valandomis ir/ar 

dienomis), programos pavadinimas, programos 

kategorija ir švietimo posritis, išduoto paţymėjimo 

registracijos numeris ir išdavimo data, paţymėjimą 

išdavusio juridinio asmens pavadinimas ir juridinio 

asmens kodas (jei kodas yra); 

renginio pradţia ir pabaiga (metai, mėnuo, diena); 

  

226.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

registro objekto dalyvavimo kvalifikacijos 

tobulinimo programose ir renginiuose duomenys – 

dalyvio kodas, renginio pradţia ir pabaiga (metai, 

mėnuo, diena), renginio trukmė (valandomis ir/ar 

dienomis), programos pavadinimas, programos 

kategorija ir švietimo posritis, išduoto paţymėjimo 

registracijos numeris ir išdavimo data, paţymėjimą 

išdavusio juridinio asmens pavadinimas ir juridinio 

asmens kodas (jei kodas yra); 

renginio trukmė valandomis ir/ar dienomis; 

  

227.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

registro objekto dalyvavimo kvalifikacijos 

tobulinimo programose ir renginiuose duomenys – 

dalyvio kodas, renginio pradţia ir pabaiga (metai, 

mėnuo, diena), renginio trukmė (valandomis ir/ar 

dienomis), programos pavadinimas, programos 

kategorija ir švietimo posritis, išduoto paţymėjimo 

registracijos numeris ir išdavimo data, paţymėjimą 

išdavusio juridinio asmens pavadinimas ir juridinio 

asmens kodas (jei kodas yra); 

programos pavadinimas; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

228.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

registro objekto dalyvavimo kvalifikacijos 

tobulinimo programose ir renginiuose duomenys – 

dalyvio kodas, renginio pradţia ir pabaiga (metai, 

mėnuo, diena), renginio trukmė (valandomis ir/ar 

dienomis), programos pavadinimas, programos 

kategorija ir švietimo posritis, išduoto paţymėjimo 

registracijos numeris ir išdavimo data, paţymėjimą 

išdavusio juridinio asmens pavadinimas ir juridinio 

asmens kodas (jei kodas yra); 

programos kategorija; 

  

229.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

registro objekto dalyvavimo kvalifikacijos 

tobulinimo programose ir renginiuose duomenys – 

dalyvio kodas, renginio pradţia ir pabaiga (metai, 

mėnuo, diena), renginio trukmė (valandomis ir/ar 

dienomis), programos pavadinimas, programos 

kategorija ir švietimo posritis, išduoto paţymėjimo 

registracijos numeris ir išdavimo data, paţymėjimą 

išdavusio juridinio asmens pavadinimas ir juridinio 

asmens kodas (jei kodas yra); 

švietimo posritis; 

  

230.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

registro objekto dalyvavimo kvalifikacijos 

tobulinimo programose ir renginiuose duomenys – 

dalyvio kodas, renginio pradţia ir pabaiga (metai, 

mėnuo, diena), renginio trukmė (valandomis ir/ar 

dienomis), programos pavadinimas, programos 

kategorija ir švietimo posritis, išduoto paţymėjimo 

registracijos numeris ir išdavimo data, paţymėjimą 

išdavusio juridinio asmens pavadinimas ir juridinio 

asmens kodas (jei kodas yra); 

išduoto paţymėjimo registracijos numeris; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

231.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

registro objekto dalyvavimo kvalifikacijos 

tobulinimo programose ir renginiuose duomenys – 

dalyvio kodas, renginio pradţia ir pabaiga (metai, 

mėnuo, diena), renginio trukmė (valandomis ir/ar 

dienomis), programos pavadinimas, programos 

kategorija ir švietimo posritis, išduoto paţymėjimo 

registracijos numeris ir išdavimo data, paţymėjimą 

išdavusio juridinio asmens pavadinimas ir juridinio 

asmens kodas (jei kodas yra); 

išdavimo data. 

  

232.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

registro objekto dalyvavimo kvalifikacijos 

tobulinimo programose ir renginiuose duomenys – 

dalyvio kodas, renginio pradţia ir pabaiga (metai, 

mėnuo, diena), renginio trukmė (valandomis ir/ar 

dienomis), programos pavadinimas, programos 

kategorija ir švietimo posritis, išduoto paţymėjimo 

registracijos numeris ir išdavimo data, paţymėjimą 

išdavusio juridinio asmens pavadinimas ir juridinio 

asmens kodas (jei kodas yra); 

paţymėjimą išdavusio juridinio asmens 

pavadinimas; 

  

233.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto bendrieji 

duomenys 

registro objekto dalyvavimo kvalifikacijos 

tobulinimo programose ir renginiuose duomenys – 

dalyvio kodas, renginio pradţia ir pabaiga (metai, 

mėnuo, diena), renginio trukmė (valandomis ir/ar 

dienomis), programos pavadinimas, programos 

kategorija ir švietimo posritis, išduoto paţymėjimo 

registracijos numeris ir išdavimo data, paţymėjimą 

išdavusio juridinio asmens pavadinimas ir juridinio 

asmens kodas (jei kodas yra); 

juridinio asmens kodas jei kodas yra 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

234.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto 

Mokykloje, kurioje jis 

dirba, specifiniai 

duomenys 

Mokyklos pavadinimas ir juridinio asmens kodas; Mokyklos pavadinimas ir juridinio asmens kodas; 

  

235.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto 

Mokykloje, kurioje jis 

dirba, specifiniai 

duomenys 

Mokyklos grupė, pagrindinis ir kiti tipai; Mokyklos grupė, pagrindinis ir kiti tipai; 

x 

236.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto 

Mokykloje, kurioje jis 

dirba, specifiniai 

duomenys 

Mokyklos pagrindinė ir kitos paskirtys; Mokyklos pagrindinė ir kitos paskirtys; 

x 

237.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto 

Mokykloje, kurioje jis 

dirba, specifiniai 

duomenys 

Mokyklos priklausomybė ir teisinis statusas; Mokyklos priklausomybė ir teisinis statusas; 

x 

238.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto 

Mokykloje, kurioje jis 

dirba, specifiniai 

duomenys 

vietovės tipas; vietovės tipas; 

x 

239.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto 

Mokykloje, kurioje jis 

dirba, specifiniai 

duomenys 

mokymo kalba (-os), kuria (-iomis) moko; mokymo kalba (-os), kuria (-iomis) moko; 

  

240.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto 

Mokykloje, kurioje jis 

dirba, specifiniai 

duomenys 

pedagoginės pareigybės pavadinimas; pedagoginės pareigybės pavadinimas; 

  

241.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto 

Mokykloje, kurioje jis 

dirba, specifiniai 

duomenys 

priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo datos (metai, 

mėnuo, diena). 

priėmimo į darbą data (metai, mėnuo, diena). 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

242.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto 

Mokykloje, kurioje jis 

dirba, specifiniai 

duomenys 

priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo datos (metai, 

mėnuo, diena). 

atleidimo iš darbo data (metai, mėnuo, diena). 

  

243.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto 

Mokykloje, kurioje jis 

dirba, specifiniai 

duomenys 

Vadybinio darbo staţas šioje Mokykloje (metais ir 

mėnesiais); 

Vadybinio darbo staţas šioje Mokykloje (metais ir 

mėnesiais); 
  

244.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto 

Mokykloje, kurioje jis 

dirba, specifiniai 

duomenys 

dirba pagrindinėse (ne pagrindinėse) pareigose; dirba pagrindinėse (ne pagrindinėse) pareigose; 

  

245.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto 

Mokykloje, kurioje jis 

dirba, specifiniai 

duomenys 

etato uţimtumas; etato uţimtumas; 

  

246.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto 

Mokykloje, kurioje jis 

dirba, specifiniai 

duomenys 

darbo krūvio rūšys; darbo krūvio rūšys; 

  

247.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto 

Mokykloje, kurioje jis 

dirba, specifiniai 

duomenys 

tarifikuotų kontaktinių ir papildomų valandų 

skaičius; 

tarifikuotų kontaktinių ir papildomų valandų 

skaičius; 
  

248.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto 

Mokykloje, kurioje jis 

dirba, specifiniai 

duomenys 

vadovauja klasei (taip/ne) vadovauja klasei (taip/ne) 

  

249.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto 

Mokykloje, kurioje jis 

dirba, specifiniai 

duomenys 

dirba ikimokyklinio ugdymo skyriuje (taip/ne) dirba ikimokyklinio ugdymo skyriuje (taip/ne) 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

250.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto 

Mokykloje, kurioje jis 

dirba, specifiniai 

duomenys 

dalykų tipai ir pavadinimai dalykų tipai ir pavadinimai 

  

251.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto 

Mokykloje, kurioje jis 

dirba, specifiniai 

duomenys 

dalyko (ugdymo srities) kvalifikacija dalyko (ugdymo srities) kvalifikacija 

  

252.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto 

Mokykloje, kurioje jis 

dirba, specifiniai 

duomenys 

ugdymo turinio koncentrai ir klasės ugdymo turinio koncentrai ir klasės 

  

253.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto 

Mokykloje, kurioje jis 

dirba, specifiniai 

duomenys 

ugdymo turinio koncentrai ir klasės ugdymo turinio koncentrai ir klasės 

  

254.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto 

Mokykloje, kurioje jis 

dirba, specifiniai 

duomenys 

bendrojo lavinimo dalykai, kurių kvalifikacinę 

kategoriją Registro objektas yra įgijęs 

bendrojo lavinimo dalykai, kurių kvalifikacinę 

kategoriją Registro objektas yra įgijęs 
  

255.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto 

Mokykloje, kurioje jis 

dirba, specifiniai 

duomenys 

Švietimo posričiai, bendrojo lavinimo dalykai 

arba/ir švietimo posričiai, kurių kvalifikacinę 

kategoriją Registro objektas yra įgijęs, gamybinio 

darbo staţas (metais ir mėnesiais); 

Švietimo posričiai, bendrojo lavinimo dalykai 

arba/ir švietimo posričiai, kurių kvalifikacinę 

kategoriją Registro objektas yra įgijęs, gamybinio 

darbo staţas (metais ir mėnesiais); 
  

256.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto 

Mokykloje, kurioje jis 

dirba, specifiniai 

duomenys 

ugdymo kryptis ugdymo kryptis 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

257.  Pedagogų 

registras 

Registro objekto 

Mokykloje, kurioje jis 

dirba, specifiniai 

duomenys 

Registre nurodomi asmens, įvedusio duomenis, 

identifikavimo kodas, vardas ir pavardė, duomenų 

įrašymo ar keitimo data. 

Registre nurodomi asmens, įvedusio duomenis, 

identifikavimo kodas, vardas ir pavardė, duomenų 

įrašymo ar keitimo data. x 

258.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

suteikiamas automatiškai generuojamas objekto 

identifikavimo Registre kodas; 

suteikiamas automatiškai generuojamas objekto 

identifikavimo Registre kodas; x 

259.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

objekto identifikavimo Mokinių registre kodas 

(jeigu yra); 

objekto identifikavimo Mokinių registre kodas 

(jeigu yra);   

260.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

duomenų įrašymo ar keitimo data; duomenų įrašymo ar keitimo data; 
x 

261.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

asmens, įvedusio duomenis, identifikavimo kodas, 

vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono 

numeris, institucijos pavadinimas, institucijos 

padalinio pavadinimas, pareigos institucijoje, 

tvarkytojo teisės; 

asmens, įvedusio duomenis, identifikavimo kodas, 

vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono 

numeris, institucijos pavadinimas, institucijos 

padalinio pavadinimas, pareigos institucijoje, 

tvarkytojo teisės; 

x 

262.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studento asmens duomenys: studento asmens duomenys: 
x 

263.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

asmens kodas (jeigu asmens kodo nėra – gimimo 

data ir lytis); 

asmens kodas (jeigu asmens kodo nėra – gimimo 

data ir lytis); 
  

264.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

asmens vardas, pavardė; asmens vardas, pavardė; 
x 

265.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

pilietybė (pilietybės); pilietybė (pilietybės); 
  

266.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

lietuvių kilmės uţsieniečio statusas; lietuvių kilmės uţsieniečio statusas; 
  

267.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

asmens nurodytas našlaičio tipas (jeigu asmuo 

nurodė); 

asmens nurodytas našlaičio tipas (jeigu asmuo 

nurodė);   

268.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

asmens nurodytas neįgalumas (jeigu asmuo nurodė); asmens nurodytas neįgalumas (jeigu asmuo nurodė); 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

269.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studento, Lietuvoje įgijusio išsilavinimą, reikalingą 

stojant į aukštąją mokyklą, pateikti duomenys: 

studento, Lietuvoje įgijusio išsilavinimą, reikalingą 

stojant į aukštąją mokyklą, pateikti duomenys: x 

270.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

savivaldybė, kurios teritorijoje asmuo gyveno prieš 

stodamas į aukštąją mokyklą; 

savivaldybė, kurios teritorijoje asmuo gyveno prieš 

stodamas į aukštąją mokyklą;   

271.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

išsilavinimą patvirtinančio dokumento, kurio 

pagrindu priimtas studijuoti: 

išsilavinimą patvirtinančio dokumento, kurio 

pagrindu priimtas studijuoti: 
x 

272.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

pavadinimas, blanko kodas, serija, numeris; pavadinimas, blanko kodas, serija, numeris; 
x 

273.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

mokyklos, kurioje įgytas išsilavinimas, 

pavadinimas, juridinio asmens kodas; 

mokyklos, kurioje įgytas išsilavinimas, 

pavadinimas, juridinio asmens kodas;   

274.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

įgytas išsilavinimas, kvalifikacija; įgytas išsilavinimas, kvalifikacija; 
  

275.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

išsilavinimo ir/ar kvalifikacijos įgijimo metai; išsilavinimo ir/ar kvalifikacijos įgijimo metai; 
  

276.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

dokumento išdavimo data; dokumento išdavimo data; 
x 

277.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studento, uţsienyje įgijusio išsilavinimą, reikalingą 

stojant į aukštąją mokyklą, pateikti duomenys: 

studento, uţsienyje įgijusio išsilavinimą, reikalingą 

stojant į aukštąją mokyklą, pateikti duomenys: x 

278.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

valstybė, kurioje asmuo įgijo stojant reikalingą 

išsilavinimą; 

valstybė, kurioje asmuo įgijo stojant reikalingą 

išsilavinimą; 
  

279.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

dokumento, patvirtinančio įgytą išsilavinimą, 

pavadinimas, išdavimo data; 

dokumento, patvirtinančio įgytą išsilavinimą, 

pavadinimas, išdavimo data;   

280.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studento registravimo Registre duomenys: studento registravimo Registre duomenys: 
x 

281.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studento įregistravimo į Registrą data, teisinio 

pagrindo pavadinimas, data, numeris; 

studento įregistravimo į Registrą data; 
  

282.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studento įregistravimo į Registrą data, teisinio 

pagrindo pavadinimas, data, numeris; 

teisinio pagrindo pavadinimas; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

283.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studento įregistravimo į Registrą data, teisinio 

pagrindo pavadinimas, data, numeris; 

numeris; 
  

284.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studento priėmimo į aukštosios mokyklos studijų 

programą data, teisinio pagrindo pavadinimas, data, 

numeris; 

data; 

  

285.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studento priėmimo į aukštosios mokyklos studijų 

programą data, teisinio pagrindo pavadinimas, data, 

numeris; 

teisinio pagrindo pavadinimas; 

  

286.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studento priėmimo į aukštosios mokyklos studijų 

programą data, teisinio pagrindo pavadinimas, data, 

numeris; 

numeris; 

  

287.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studento studijų programos baigimo data, studijų 

programos baigimo teisinio pagrindo pavadinimas, 

data, numeris, baigimo prieţastis); 

data; 

  

288.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studento studijų programos baigimo data, studijų 

programos baigimo teisinio pagrindo pavadinimas, 

data, numeris, baigimo prieţastis); 

teisinio pagrindo pavadinimas; 

  

289.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studento studijų programos baigimo data, studijų 

programos baigimo teisinio pagrindo pavadinimas, 

data, numeris, baigimo prieţastis); 

numeris. 

  

290.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studento išregistravimo iš registro data; studento išregistravimo iš registro data; 
  

291.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

aukštosios mokyklos, kurioje studijuoja studentas, 

duomenys: 

aukštosios mokyklos, kurioje studijuoja studentas, 

duomenys: 
x 

292.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

institucijos juridinio asmens kodas; institucijos juridinio asmens kodas; 
  

293.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

institucijos pavadinimas; institucijos pavadinimas; 
x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

294.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

institucijos priklausomybė; institucijos priklausomybė; 
x 

295.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

institucijos tipas; institucijos tipas; 
x 

296.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

institucijos buveinė (adresas); institucijos buveinė (adresas); 
x 

297.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

telefonas, faksas, el. pašto adresas; telefonas, faksas, el. pašto adresas; 
x 

298.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

padalinio kodas, pavadinimas; padalinio kodas, pavadinimas; 
x 

299.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

padalinio telefonas, faksas, el. pašto adresas; padalinio telefonas, faksas, el. pašto adresas; 
x 

300.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

duomenys apie studento studijas (išskyrus 

doktorantūros ir meno aspirantūros studijas): 

duomenys apie studento studijas (išskyrus 

doktorantūros ir meno aspirantūros studijas): x 

301.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studijų programos valstybinis kodas, pavadinimas, 

apimtis kreditais; 

studijų programos valstybinis kodas; 
  

302.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studijų programos valstybinis kodas, pavadinimas, 

apimtis kreditais; 

pavadinimas; 
  

303.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studijų programos valstybinis kodas, pavadinimas, 

apimtis kreditais; 

apimtis kreditais. 
  

304.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studijų programos studijų pradţios data; studijų programos studijų pradţios data; 
  

305.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studento pasirinkta programos šaka (jeigu yra); studento pasirinkta programos šaka (jeigu yra); 
  

306.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

švietimo sritis, kuriai priskiriama studijų programa; švietimo sritis, kuriai priskiriama studijų programa; 
  

307.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studijų tipas; studijų tipas; 
  

308.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studijų forma; studijų forma; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

309.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

semestras, kuriame studentas studijuoja, semestro 

pradţios data, semestro pabaigos data; 

semestro pradţios data; 

  

310.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

semestras, kuriame studentas studijuoja, semestro 

pradţios data, semestro pabaigos data; 

semestro pabaigos data. 

  

311.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

kursas, kuriame studentas studijuoja; kursas, kuriame studentas studijuoja; 
  

312.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

turimų kreditų skaičius pasibaigus kiekvieniems 

mokslo metams; 

turimų kreditų skaičius pasibaigus kiekvieniems 

mokslo metams; 
  

313.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

kiekvieno semestro įvertinimų vidurkis; kiekvieno semestro įvertinimų vidurkis; 
  

314.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studijų nutraukimo/ pertraukos poţymis, data ir 

prieţastis, planuojamo grįţimo studijuoti data; 

studijų nutraukimo/ pertraukos poţymis; 
  

315.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studijų nutraukimo/ pertraukos poţymis, data ir 

prieţastis, planuojamo grįţimo studijuoti data; 

data; 
  

316.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studijų nutraukimo/ pertraukos poţymis, data ir 

prieţastis, planuojamo grįţimo studijuoti data; 

prieţastis; 
  

317.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studijų nutraukimo/ pertraukos poţymis, data ir 

prieţastis, planuojamo grįţimo studijuoti data; 

planuojamo grįţimo studijuoti data. 
  

318.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

grįţimo studijuoti data, grįţimo studijuoti data, 
  

319.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

semestras, į kurį grįţo studijuoti; semestras, į kurį grįţo studijuoti; 
  

320.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

dėstomoji kalba (kalbos); dėstomoji kalba (kalbos); 
  

321.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studijuojama uţsienio kalba (kalbos); studijuojama uţsienio kalba (kalbos); 
  

322.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

duomenys apie mokslo doktorantūros ir meno 

doktorantūros (meno aspirantūros) studijas: 

duomenys apie mokslo doktorantūros ir meno 

doktorantūros (meno aspirantūros) studijas: x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

323.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studijų pradţios data, studijų pabaigos data; studijų pradţios data 
  

324.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studijų pradţios data, studijų pabaigos data; studijų pabaigos data 
  

325.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

mokslo sritis; mokslo sritis 
  

326.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

mokslo kryptis; mokslo kryptis 
  

327.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

mokslo šaka; mokslo šaka 
  

328.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studijų nutraukimo/pertraukos poţymis, data ir 

prieţastis; 

studijų nutraukimo/ pertraukos poţymis 
  

329.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studijų nutraukimo/pertraukos poţymis, data ir 

prieţastis; 

data 
  

330.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studijų nutraukimo/pertraukos poţymis, data ir 

prieţastis; 

prieţastis 
  

331.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

grįţimo studijuoti data; grįţimo studijuoti data; 
  

332.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

dėstomoji kalba (kalbos); dėstomoji kalba (kalbos); 
  

333.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

duomenys apie dalines studijas: duomenys apie dalines studijas: 
x 

334.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

išvykimo pobūdis, tikslas; išvykimo pobūdis, tikslas; 
  

335.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

šalis, į kurią studentas išvyko studijuoti; šalis, į kurią studentas išvyko studijuoti; 
  

336.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

aukštoji mokykla (pavadinimas lietuvių ir anglų 

kalbomis); 

aukštoji mokykla (pavadinimas lietuvių ir anglų 

kalbomis); 
  

337.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studijų sritis/ studijų programos valstybinis kodas, 

pavadinimas, kreditų skaičius (jeigu studijuoja 

Lietuvoje); 

studijų sritis/ studijų programos valstybinis kodas; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

338.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studijų sritis/ studijų programos valstybinis kodas, 

pavadinimas, kreditų skaičius (jeigu studijuoja 

Lietuvoje); 

pavadinimas; 

  

339.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studijų sritis/ studijų programos valstybinis kodas, 

pavadinimas, kreditų skaičius (jeigu studijuoja 

Lietuvoje); 

kreditu skaičius (jeigu studijuoja Lietuvoje). 

  

340.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studijų finansavimo šaltiniai; studijų finansavimo šaltiniai; 
  

341.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

gauta paskola studijoms (taip/ne); gauta paskola studijoms (taip/ne); 
  

342.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studijų pradţia; studijų pradţia; 
  

343.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studijų pabaiga; studijų pabaiga; 
  

344.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

įskaitytų kreditų skaičius (įgytų studijuojant kitoje 

aukštojoje mokykloje Lietuvoje ar uţsienyje); 

įskaitytų kreditų skaičius (įgytų studijuojant kitoje 

aukštojoje mokykloje Lietuvoje ar uţsienyje);   

345.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

duomenys apie atvykusį iš kitos aukštosios 

mokyklos dalinių studijų studentą: 

duomenys apie atvykusį iš kitos aukštosios 

mokyklos dalinių studijų studentą: x 

346.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

atvykimo pobūdis; atvykimo pobūdis; 
  

347.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

atvykimo tikslas; atvykimo tikslas; 
  

348.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

šalis, iš kurios atvyko; šalis, iš kurios atvyko; 
  

349.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

aukštoji mokykla, iš kurios atvyko (lietuvių ir anglų 

kalbomis); 

aukštoji mokykla, iš kurios atvyko (lietuvių ir anglų 

kalbomis);   

350.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studijų pakopa; studijų pakopa; 
  

351.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studijų sritis; studijų sritis; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

352.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

dėstomoji kalba; dėstomoji kalba; 
  

353.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

stipendijos tipas; stipendijos tipas; 
  

354.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studijų finansavimas; studijų finansavimas; 
  

355.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

dalinių studijų pradţia; dalinių studijų pradţia; 
  

356.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

dalinių studijų pabaiga; dalinių studijų pabaiga; 
  

357.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

įgytų kreditų skaičius; įgytų kreditų skaičius; 
  

358.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

duomenys apie studijų finansavimą: duomenys apie studijų finansavimą: 
x 

359.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studijų finansavimo šaltiniai; studijų finansavimo šaltiniai; 
  

360.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

stipendijų tipas, dydis, stipendijos mokėjimo 

laikotarpis; 

stipendijų tipas 
  

361.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

stipendijų tipas, dydis, stipendijos mokėjimo 

laikotarpis; 

dydis 
  

362.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

stipendijų tipas, dydis, stipendijos mokėjimo 

laikotarpis; 

stipendijos mokėjimo laikotarpis 
  

363.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

gautos paskolos poţymis ir tipas; gautos paskolos poţymis 
  

364.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

gautos paskolos poţymis ir tipas; gautos paskolos tipas 
  

365.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studento uţ studijas sumokėtos sumos dydis; studento uţ studijas sumokėtos sumos dydis; 
  

366.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

poţymis, ar studentas gauna studijų krepšelį, 

studento gaunamo studijų krepšelio dydis per 

metus; 

poţymis ar studentas gauna studijų krepšelį 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

367.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

duomenys apie baigtas studijas: duomenys apie baigtas studijas 
x 

368.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

poţymis, ar studentas gauna studijų krepšelį, 

studento gaunamo studijų krepšelio dydis per 

metus; 

studento gaunamo studijų krepšelio dydis per metus 

  

369.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

studijų pabaigos data; studijų pabaigos data 
  

370.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

išduoto diplomo ar paţymėjimo blanko kodas, 

pavadinimas, serija, numeris, išdavimo data, 

registracijos numeris, diplome įrašyto kvalifikacinio 

ar mokslo (meno) laipsnio pavadinimas, 

paţymėjime įrašytos kvalifikacijos pavadinimas; 

išduoto diplomo ar paţymėjimo blanko kodas 

  

371.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

išduoto diplomo priedėlio blanko kodas, 

pavadinimas, numeris, išdavimo data, registracijos 

numeris. 

išduoto diplomo priedėlio blanko kodas, 

pavadinimas, numeris, išdavimo data, registracijos 

numeris. 
x 

372.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

išduoto diplomo ar paţymėjimo blanko kodas, 

pavadinimas, serija, numeris, išdavimo data, 

registracijos numeris, diplome įrašyto kvalifikacinio 

ar mokslo (meno) laipsnio pavadinimas, 

paţymėjime įrašytos kvalifikacijos pavadinimas; 

pavadinimas 

  

373.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

išduoto diplomo ar paţymėjimo blanko kodas, 

pavadinimas, serija, numeris, išdavimo data, 

registracijos numeris, diplome įrašyto kvalifikacinio 

ar mokslo (meno) laipsnio pavadinimas, 

paţymėjime įrašytos kvalifikacijos pavadinimas; 

serija 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

374.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

išduoto diplomo ar paţymėjimo blanko kodas, 

pavadinimas, serija, numeris, išdavimo data, 

registracijos numeris, diplome įrašyto kvalifikacinio 

ar mokslo (meno) laipsnio pavadinimas, 

paţymėjime įrašytos kvalifikacijos pavadinimas; 

numeris 

  

375.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

išduoto diplomo ar paţymėjimo blanko kodas, 

pavadinimas, serija, numeris, išdavimo data, 

registracijos numeris, diplome įrašyto kvalifikacinio 

ar mokslo (meno) laipsnio pavadinimas, 

paţymėjime įrašytos kvalifikacijos pavadinimas; 

išdavimo data 

  

376.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

išduoto diplomo ar paţymėjimo blanko kodas, 

pavadinimas, serija, numeris, išdavimo data, 

registracijos numeris, diplome įrašyto kvalifikacinio 

ar mokslo (meno) laipsnio pavadinimas, 

paţymėjime įrašytos kvalifikacijos pavadinimas; 

registracijos numeris 

  

377.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

išduoto diplomo ar paţymėjimo blanko kodas, 

pavadinimas, serija, numeris, išdavimo data, 

registracijos numeris, diplome įrašyto kvalifikacinio 

ar mokslo (meno) laipsnio pavadinimas, 

paţymėjime įrašytos kvalifikacijos pavadinimas; 

diplome įrašyto kvalifikacinio ar mokslo, meno 

laipsnio pavadinimas 

  

378.  Studentų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami: 

išduoto diplomo ar paţymėjimo blanko kodas, 

pavadinimas, serija, numeris, išdavimo data, 

registracijos numeris, diplome įrašyto kvalifikacinio 

ar mokslo (meno) laipsnio pavadinimas, 

paţymėjime įrašytos kvalifikacijos pavadinimas; 

paţymėjime įrašytos kvalifikacijos pavadinimas 
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379.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objektų 

registro duomenys apie 

programas: 

programos identifikavimo registre kodas; programos identifikavimo registre kodas; 

  

380.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objektų 

registro duomenys apie 

programas: 

programos valstybinis kodas, programos valstybinis 

kodas prieš perkoduojant; 

programos valstybinis kodas, programos valstybinis 

kodas prieš perkoduojant; 

  

381.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objektų 

registro duomenys apie 

programas: 

programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą 

švietimo klasifikaciją (toliau – ISCED); 

programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą 

švietimo klasifikaciją (toliau – ISCED); 

  

382.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objektų 

registro duomenys apie 

programas: 

programos pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis; programos pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis; 

  

383.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objektų 

registro duomenys apie 

programas: 

minimalus išsilavinimas, kurį būtina turėti norint 

mokytis (studijuoti) pagal atitinkamą programą; 

minimalus išsilavinimas, kurį būtina turėti norint 

mokytis (studijuoti) pagal atitinkamą programą; 

  

384.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objektų 

registro duomenys apie 

programas: 

būtinos kvalifikacijos norint pradėti mokytis 

(studijuoti) pagal programą kodas (jeigu nustatyta); 

būtinos kvalifikacijos norint pradėti mokytis 

(studijuoti) pagal programą kodas (jeigu nustatyta); 

  

385.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objektų 

registro duomenys apie 

programas: 

programos anotacija; programos anotacija; 
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386.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objektų 

registro duomenys apie 

programas: 

išduodamo išsilavinimo paţymėjimo lygmens 

kodas, paţymėjimo kodas; 

išduodamo išsilavinimo paţymėjimo lygmens 

kodas; 

  

387.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objektų 

registro duomenys apie 

programas: 

išduodamo išsilavinimo paţymėjimo lygmens 

kodas, paţymėjimo kodas; 

paţymėjimo kodas; 

  

388.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objektų 

registro duomenys apie 

programas: 

programą pateikusio juridinio asmens pavadinimas 

ir kodas; 

programą pateikusio juridinio asmens pavadinimas 

ir kodas; 

  

389.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objektų 

registro duomenys apie 

programas: 

institucijų, su kuriomis suderinta programa, 

pavadinimai ir juridinio asmens kodai, suderinimo 

datos; 

institucijų, su kuriomis suderinta programa, 

pavadinimai ir juridinio asmens kodai 

  

390.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objektų 

registro duomenys apie 

programas: 

institucijų, su kuriomis suderinta programa, 

pavadinimai ir juridinio asmens kodai, suderinimo 

datos; 

suderinimo datos 

  

391.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objektų 

registro duomenys apie 

programas: 

ekspertinį vertinimą atlikusių institucijų 

pavadinimai ir juridinio asmens kodai, ekspertinio 

įvertinimo datos; 

ekspertinį vertinimą atlikusių institucijų 

pavadinimai ir juridinio asmens kodai 

  

392.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objektų 

registro duomenys apie 

programas: 

ekspertinį vertinimą atlikusių institucijų 

pavadinimai ir juridinio asmens kodai, ekspertinio 

įvertinimo datos; 

ekspertinio įvertinimo datos 
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393.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objektų 

registro duomenys apie 

programas: 

programą patvirtinusių institucijų pavadinimai ir 

juridinio asmens kodai, patvirtinimo datos; 

programą patvirtinusių institucijų pavadinimai ir 

juridinio asmens kodai 

  

394.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objektų 

registro duomenys apie 

programas: 

programą patvirtinusių institucijų pavadinimai ir 

juridinio asmens kodai, patvirtinimo datos; 

patvirtinimo datos 

  

395.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objektų 

registro duomenys apie 

programas: 

programos įregistravimo data; programos įregistravimo data; 

  

396.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objektų 

registro duomenys apie 

programas: 

programos duomenų keitimo datos; programos duomenų keitimo datos; 

  

397.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objektų 

registro duomenys apie 

programas: 

programos išregistravimo iš registro prieţastis, data; programos išregistravimo iš registro prieţastis 

  

398.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie objektų 

registro duomenys apie 

programas: 

programos išregistravimo iš registro prieţastis, data; data 

  

399.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie bendrojo ugdymo 

programas papildomai: 

įgyjamas išsilavinimas (jeigu suteikiamas); įgyjamas išsilavinimas (jeigu suteikiamas); 
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400.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie bendrojo ugdymo 

programas papildomai: 

įgyjamo išsilavinimo aprašas; įgyjamo išsilavinimo aprašas; 

  

401.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie bendrojo ugdymo 

programas papildomai: 

programos trukmė metais; programos trukmė metais; 

  

402.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinio mokymo 

programas papildomai: 

suteikiama kvalifikacija lietuvių ir anglų kalbomis; suteikiama kvalifikacija lietuvių ir anglų kalbomis; 

  

403.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinio mokymo 

programas papildomai: 

suteikiamos kvalifikacijos kodas; suteikiamos kvalifikacijos kodas; 

  

404.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinio mokymo 

programas papildomai: 

suteikiamo leidimo dirbti konkretų darbą 

pavadinimas, įrašytas lietuvių ir anglų kalbomis 

(jeigu suteikiamas); 

suteikiamo leidimo dirbti konkretų darbą 

pavadinimas, įrašytas lietuvių ir anglų kalbomis 

(jeigu suteikiamas);   

405.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinio mokymo 

programas papildomai: 

suteikiamo leidimo dirbti konkretų darbą aprašas; suteikiamo leidimo dirbti konkretų darbą aprašas; 

  

406.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinio mokymo 

programas papildomai: 

mokymosi forma, trukmė, apimtis, teorinio 

mokymo trukmė (jeigu nustatyta), praktinio 

mokymo (įskaitant baigiamąją praktiką) trukmė 

(jeigu nustatyta); 

mokymosi forma 
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407.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinio mokymo 

programas papildomai: 

mokymosi forma, trukmė, apimtis, teorinio 

mokymo trukmė (jeigu nustatyta), praktinio 

mokymo (įskaitant baigiamąją praktiką) trukmė 

(jeigu nustatyta); 

trukmė 

  

408.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinio mokymo 

programas papildomai: 

mokymosi forma, trukmė, apimtis, teorinio 

mokymo trukmė (jeigu nustatyta), praktinio 

mokymo (įskaitant baigiamąją praktiką) trukmė 

(jeigu nustatyta); 

apimtis 

  

409.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinio mokymo 

programas papildomai: 

mokymosi forma, trukmė, apimtis, teorinio 

mokymo trukmė (jeigu nustatyta), praktinio 

mokymo (įskaitant baigiamąją praktiką) trukmė 

(jeigu nustatyta); 

teorinio mokymo trukmė (jeigu nustatyta), praktinio 

mokymo įskaitant baigiamąją praktiką trukmė (jeigu 

nustatyta)   

410.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinio mokymo 

programas papildomai: 

programos specializacijų pavadinimai lietuvių ir 

anglų kalbomis (jeigu jos yra); 

programos specializacijų pavadinimai lietuvių ir 

anglų kalbomis (jeigu jos yra); 

  

411.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinio mokymo 

programas papildomai: 

programos specializacijos aprašas; programos specializacijos aprašas; 

  

412.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinio mokymo 

programas papildomai: 

privalomų ir pasirenkamų programos modulių 

sąrašas; 

privalomų programos modulių sąrašas 

  

413.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinio mokymo 

programas papildomai: 

privalomų ir pasirenkamų programos modulių 

sąrašas; 

pasirenkamų programos modulių sąrašas 
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414.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinio mokymo 

programas papildomai: 

profesinio rengimo standarto, profesinio standarto 

kodai; 

profesinio rengimo standarto, profesinio standarto 

kodai; 

  

415.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinio mokymo 

programas papildomai: 

sveikatos reikalavimai norintiesiems mokytis 

(studijuoti) pagal atitinkamą programą (jeigu 

ribojama); 

sveikatos reikalavimai norintiesiems mokytis 

(studijuoti) pagal atitinkamą programą (jeigu 

ribojama);   

416.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinio mokymo 

programas papildomai: 

amţiaus reikalavimai norintiesiems mokytis pagal 

atitinkamą programą (jeigu ribojama); 

amţiaus reikalavimai norintiesiems mokytis pagal 

atitinkamą programą (jeigu ribojama); 

  

417.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinio mokymo 

programas papildomai: 

mokyklų, kurioms nustatytąja tvarka suteikta teisė 

vykdyti programą, pavadinimai ir juridinio asmens 

kodai, teisės suteikimo data; 

mokyklų, kurioms nustatytąja tvarka suteikta teisė 

vykdyti programą pavadinimai 

  

418.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinio mokymo 

programas papildomai: 

mokyklų, kurioms nustatytąja tvarka suteikta teisė 

vykdyti programą, pavadinimai ir juridinio asmens 

kodai, teisės suteikimo data; 

juridinio asmens kodai 

  

419.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinio mokymo 

programas papildomai: 

mokyklų, kurioms nustatytąja tvarka suteikta teisė 

vykdyti programą, pavadinimai ir juridinio asmens 

kodai, teisės suteikimo data; 

teisės suteikimo data 

  

420.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinio mokymo 

programas papildomai: 

priėmimo mokytis į atitinkamą programą metai 

(jeigu nurodomi); 

priėmimo mokytis į atitinkamą programą metai 

(jeigu nurodomi); 
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421.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinio mokymo 

programas papildomai: 

kiekvienais metais planuojamų priimti mokytis 

asmenų skaičius (jeigu nustatomas); 

kiekvienais metais planuojamų priimti mokytis 

asmenų skaičius (jeigu nustatomas); 

  

422.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinio mokymo 

programas papildomai: 

programos išregistravimo mokyklai data ir 

prieţastis 

programos išregistravimo mokyklai data 

  

423.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinio mokymo 

programas papildomai: 

programos išregistravimo mokyklai data ir 

prieţastis 

prieţastis 

  

424.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie studijų programas 

papildomai: 

studijų krypties, krypčių grupės arba studijų srities 

aprašų pavadinimai ir kodai (jeigu yra), studijų 

krypčių reglamentai (jeigu yra); 

studijų krypties, krypčių grupės arba studijų srities 

aprašų pavadinimai 

  

425.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie studijų programas 

papildomai: 

studijų krypties, krypčių grupės arba studijų srities 

aprašų pavadinimai ir kodai (jeigu yra), studijų 

krypčių reglamentai (jeigu yra); 

kodai (jeigu yra) 

  

426.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie studijų programas 

papildomai: 

studijų krypties, krypčių grupės arba studijų srities 

aprašų pavadinimai ir kodai (jeigu yra), studijų 

krypčių reglamentai (jeigu yra); 

studijų krypčių reglamentai (jeigu yra) 

  

427.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie studijų programas 

papildomai: 

programą akreditavusios institucijos pavadinimas, 

juridinio asmens kodas, sprendimo dėl programos 

akreditavimo data ir numeris, akreditavimo tipas, 

pakartotinės akreditacijos terminas (jeigu 

nustatytas); 

programą akreditavusios institucijos pavadinimas 
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428.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie studijų programas 

papildomai: 

programą akreditavusios institucijos pavadinimas, 

juridinio asmens kodas, sprendimo dėl programos 

akreditavimo data ir numeris, akreditavimo tipas, 

pakartotinės akreditacijos terminas (jeigu 

nustatytas); 

juridinio asmens kodas 

  

429.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie studijų programas 

papildomai: 

programą akreditavusios institucijos pavadinimas, 

juridinio asmens kodas, sprendimo dėl programos 

akreditavimo data ir numeris, akreditavimo tipas, 

pakartotinės akreditacijos terminas (jeigu 

nustatytas); 

sprendimo dėl programos akreditavimo data 

  

430.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie studijų programas 

papildomai: 

programą akreditavusios institucijos pavadinimas, 

juridinio asmens kodas, sprendimo dėl programos 

akreditavimo data ir numeris, akreditavimo tipas, 

pakartotinės akreditacijos terminas (jeigu 

nustatytas); 

numeris 

  

431.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie studijų programas 

papildomai: 

programą akreditavusios institucijos pavadinimas, 

juridinio asmens kodas, sprendimo dėl programos 

akreditavimo data ir numeris, akreditavimo tipas, 

pakartotinės akreditacijos terminas (jeigu 

nustatytas); 

akreditavimo tipas 

  

432.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie studijų programas 

papildomai: 

programą akreditavusios institucijos pavadinimas, 

juridinio asmens kodas, sprendimo dėl programos 

akreditavimo data ir numeris, akreditavimo tipas, 

pakartotinės akreditacijos terminas (jeigu 

nustatytas); 

pakartotinės akreditacijos terminas (jeigu 

nustatytas) 

  

433.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie studijų programas 

papildomai: 

programą vykdančių mokyklų pavadinimai, 

juridinio asmens kodai; 

programą vykdančių mokyklų pavadinimai 

  

434.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

apie studijų programas 

papildomai: 

programą vykdančių mokyklų pavadinimai, 

juridinio asmens kodai; 

juridinio asmens kodai 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

kvalifikacijų 

registras 

435.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie studijų programas 

papildomai: 

programos galiojimo terminas (jeigu ribojama); programos galiojimo terminas (jeigu ribojama); 

  

436.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie studijų programas 

papildomai: 

studijų forma, studijų trukmė (jeigu nustatyta), 

apimtis; 

studijų forma 

  

437.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie studijų programas 

papildomai: 

studijų forma, studijų trukmė (jeigu nustatyta), 

apimtis; 

studijų trukmė (jeigu nustatyta) 

  

438.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie studijų programas 

papildomai: 

studijų forma, studijų trukmė (jeigu nustatyta), 

apimtis; 

apimtis 

  

439.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie studijų programas 

papildomai: 

programos specializacijų pavadinimai lietuvių ir 

anglų kalbomis, programos specializacijos aprašas 

(jeigu jos yra); 

programos specializacijų pavadinimai lietuvių ir 

anglų kalbomis 

  

440.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie studijų programas 

papildomai: 

programos specializacijų pavadinimai lietuvių ir 

anglų kalbomis, programos specializacijos aprašas 

(jeigu jos yra); 

programos specializacijos aprašas (jeigu jos yra) 

  

441.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

apie studijų programas 

papildomai: 

programos finansinės grupės kodas; programos finansinės grupės kodas; 

  



Š v i e t i m o  i n f o r m a c i n i ų  t e c h n o l o g i j ų  c e n t r a s  

Švietimo stebėsenos sistemos modelio tobulinimo paslaugos  

 

Galutinė ataskaita    215 | p u s l a p i s  

Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

registras 

442.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie kvalifikacijas: kvalifikacijos identifikavimo registre kodas; kvalifikacijos identifikavimo registre kodas; 

  

443.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie kvalifikacijas: kvalifikacijos valstybinis kodas; kvalifikacijos valstybinis kodas; 

  

444.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie kvalifikacijas: kvalifikacijos pavadinimas lietuvių ir anglų 

kalbomis; 

kvalifikacijos pavadinimas lietuvių ir anglų 

kalbomis; 

  

445.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie kvalifikacijas: kvalifikacijos aprašas; kvalifikacijos aprašas; 

  

446.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie kvalifikacijas: institucijų, priėmusių sprendimą įteisinti 

kvalifikaciją, juridinio asmens kodai ir pavadinimai, 

teisės akto data, numeris, pavadinimas; 

institucijų, priėmusių sprendimą įteisinti 

kvalifikaciją juridinio asmens kodai ir pavadinimai 

  

447.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie kvalifikacijas: institucijų, priėmusių sprendimą įteisinti 

kvalifikaciją, juridinio asmens kodai ir pavadinimai, 

teisės akto data, numeris, pavadinimas; 

teisės akto data 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

448.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie kvalifikacijas: institucijų, priėmusių sprendimą įteisinti 

kvalifikaciją, juridinio asmens kodai ir pavadinimai, 

teisės akto data, numeris, pavadinimas; 

numeris 

  

449.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie kvalifikacijas: institucijų, priėmusių sprendimą įteisinti 

kvalifikaciją, juridinio asmens kodai ir pavadinimai, 

teisės akto data, numeris, pavadinimas; 

pavadinimas 

  

450.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie kvalifikacijas: kvalifikacijos registravimo registre data; kvalifikacijos registravimo registre data; 

  

451.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie kvalifikacijas: profesinio rengimo standarto, profesinio standarto, 

nusakančio kvalifikacijos reikalavimus, kodai; 

profesinio rengimo standarto, profesinio standarto, 

nusakančio kvalifikacijos reikalavimus, kodai; 

  

452.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie kvalifikacijas: institucijų, turinčių teisę suteikti įgaliojimus 

mokyklai teikti kvalifikaciją, juridinio asmens kodai 

ir pavadinimai, teisės akto data, numeris, 

pavadinimas; 

institucijų, turinčių teisę suteikti įgaliojimus 

mokyklai teikti kvalifikaciją, juridinio asmens kodai 

ir pavadinimai, teisės akto data, numeris, 

pavadinimas; 

  

453.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie kvalifikacijas: institucijų, turinčių teisę asmeniui teikti 

kvalifikaciją, juridinio asmens kodai ir pavadinimai, 

teisės akto data, numeris, pavadinimas; 

institucijų, turinčių teisę asmeniui teikti 

kvalifikaciją, juridinio asmens kodai ir pavadinimai, 

teisės akto data, numeris, pavadinimas;   

454.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie kvalifikacijas: kvalifikacijos duomenų registre keitimo datos, 

kvalifikacijos išregistravimo iš registro prieţastis ir 

data; 

kvalifikacijos duomenų registre keitimo datos, 

kvalifikacijos išregistravimo iš registro prieţastis ir 

data;   
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

455.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinius ir 

profesinio rengimo 

standartus (toliau – 

standartas): 

standarto identifikavimo registre kodas; standarto identifikavimo registre kodas; 

  

456.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinius ir 

profesinio rengimo 

standartus (toliau – 

standartas): 

standarto valstybinis kodas; standarto valstybinis kodas; 

  

457.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinius ir 

profesinio rengimo 

standartus (toliau – 

standartas): 

standarto pavadinimas; standarto pavadinimas; 

  

458.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinius ir 

profesinio rengimo 

standartus (toliau – 

standartas): 

institucijų, patvirtinusių standartą, juridinio asmens 

kodai ir pavadinimai, teisės akto, patvirtinusio 

standartą, data, numeris ir pavadinimas; 

institucijų, patvirtinusių standartą, juridinio asmens 

kodai ir pavadinimai, teisės akto, patvirtinusio 

standartą, data, numeris ir pavadinimas;   

459.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinius ir 

profesinio rengimo 

standartus (toliau – 

standartas): 

standarto registravimo registre data; standarto registravimo registre data; 

  

460.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinius ir 

profesinio rengimo 

standartus (toliau – 

standartas): 

standarto trumpas aprašas; standarto trumpas aprašas; 

  

461.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinius ir 

profesinio rengimo 

standartus (toliau – 

standartas): 

standarto tekstas; standarto tekstas; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

462.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinius ir 

profesinio rengimo 

standartus (toliau – 

standartas): 

standarto duomenų registre keitimo datos, standarto 

išregistravimo iš registro prieţastis ir data. 

standarto duomenų registre keitimo datos 

  

463.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinius ir 

profesinio rengimo 

standartus (toliau – 

standartas): 

standarto duomenų registre keitimo datos, standarto 

išregistravimo iš registro prieţastis ir data. 

standarto išregistravimo iš registro prieţastis 

  

464.   Studijų, 

mokymo 

programų ir 

kvalifikacijų 

registras 

apie profesinius ir 

profesinio rengimo 

standartus (toliau – 

standartas): 

standarto duomenų registre keitimo datos, standarto 

išregistravimo iš registro prieţastis ir data. 

data 

  

465.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

juridinio asmens kodas (7 ir 9 ţenklų); juridinio asmens kodas (7 ir 9 ţenklų); 

  

466.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

juridinio asmens pavadinimas lietuvių ir anglų 

kalbomis; 

juridinio asmens pavadinimas lietuvių ir anglų 

kalbomis; 
  

467.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

juridinio asmens trumpasis pavadinimas; juridinio asmens trumpasis pavadinimas; 

  

468.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

juridinio asmens teisinė forma; juridinio asmens teisinė forma; 

  

469.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

juridinio asmens buveinė (adresas), jo vietovės tipas 

ir pašto kodas; 

juridinio asmens buveinė, adresas 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

470.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

juridinio asmens buveinė (adresas), jo vietovės tipas 

ir pašto kodas; 

jo vietovės tipas 

  

471.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

juridinio asmens buveinė (adresas), jo vietovės tipas 

ir pašto kodas; 

pašto kodas 

  

472.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

institucijos grupė; institucijos grupė; 

  

473.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

institucijos pagrindinis tipas ir kiti tipai, išskyrus 

mokslinių tyrimų institutus ir profesinio mokymo 

įstaigas; 

institucijos pagrindinis tipas ir kiti tipai, išskyrus 

mokslinių tyrimų institutus ir profesinio mokymo 

įstaigas; 
  

474.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

institucijos telefono, fakso numeriai, elektroninio 

pašto, interneto svetainės adresai, aukštosios 

mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos priėmimo 

komisijos, akademinių reikalų tarnybos, 

bendrabučių tarnybos elektroninio pašto adresai, 

telefono numeriai; 

institucijos telefono, fakso numeriai, elektroninio 

pašto, interneto svetainės adresai, aukštosios 

mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos priėmimo 

komisijos, akademinių reikalų tarnybos, 

bendrabučių tarnybos elektroninio pašto adresai, 

telefono numeriai; 

  

475.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

juridinio asmens dalyviai (savininkas, savininko 

teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, 

akcininkas, dalininkas ir pan.). Apie juridinį asmenį 

– pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinė 

(adresas), pašto kodas ir valstybė, kurioje jis yra 

registruotas, kodas, apie fizinį asmenį – vardas, 

pavardė, valstybė, kurios pilietis jis yra, 

pavadinimas ir kodas; 

juridinio asmens dalyviai (savininkas, savininko 

teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, 

akcininkas, dalininkas ir pan.). Apie juridinį asmenį 

– pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinė 

(adresas), pašto kodas ir valstybė, kurioje jis yra 

registruotas, kodas, apie fizinį asmenį – vardas, 

pavardė, valstybė, kurios pilietis jis yra, 

pavadinimas ir kodas; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

476.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

institucijos vadovo vardas ir pavardė, telefono, 

fakso numeriai, elektroninio pašto adresas; 

institucijos vadovo vardas ir pavardė 

  

477.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

institucijos vadovo vardas ir pavardė, telefono, 

fakso numeriai, elektroninio pašto adresas; 

telefono, fakso numeriai 

  

478.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

institucijos vadovo vardas ir pavardė, telefono, 

fakso numeriai, elektroninio pašto adresas; 

elektroninio pašto adresas 

  

479.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

juridinio asmens teisinis statusas, teisinio statuso 

įgijimo ir netekimo datos; 

juridinio asmens teisinis statusas 

  

480.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

juridinio asmens teisinis statusas, teisinio statuso 

įgijimo ir netekimo datos; 

teisinio statuso įgijimo data 

  

481.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

juridinio asmens teisinis statusas, teisinio statuso 

įgijimo ir netekimo datos; 

netekimo data 

  

482.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

jei juridinis asmuo reorganizuojamas, juridinio 

asmens reorganizavimo būdas; 

jei juridinis asmuo reorganizuojamas, juridinio 

asmens reorganizavimo būdas; 
  

483.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

institucijos patalpų valdymo, naudojimo ar 

disponavimo jomis pagrindas, bendras patalpų 

plotas, disponuojamų patalpų priklausomybės rūšis; 

institucijos patalpų valdymo naudojimo ar 

disponavimo jomis pagrindas 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

484.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

institucijos patalpų valdymo, naudojimo ar 

disponavimo jomis pagrindas, bendras patalpų 

plotas, disponuojamų patalpų priklausomybės rūšis; 

bendras patalpų plotas 

  

485.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

institucijos patalpų valdymo, naudojimo ar 

disponavimo jomis pagrindas, bendras patalpų 

plotas, disponuojamų patalpų priklausomybės rūšis; 

disponuojamų patalpų priklausomybės rūšis 

  

486.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

juridinio asmens paramos gavėjo statuso suteikimo 

ir panaikinimo datos; 

juridinio asmens paramos gavėjo statuso suteikimo 

data 
  

487.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

juridinio asmens paramos gavėjo statuso suteikimo 

ir panaikinimo datos; 

panaikinimo data 

  

488.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

juridinio asmens įregistravimo Juridinių asmenų 

registre data. Kodai ir pavadinimai išregistruotų 

juridinių asmenų, kurių teises ir pareigas yra 

perėmęs tas juridinis asmuo; 

juridinio asmens įregistravimo Juridinių asmenų 

registre data 
  

489.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

juridinio asmens įregistravimo Juridinių asmenų 

registre data. Kodai ir pavadinimai išregistruotų 

juridinių asmenų, kurių teises ir pareigas yra 

perėmęs tas juridinis asmuo; 

Kodai ir pavadinimai išregistruotų juridinių asmenų, 

kurių teises ir pareigas yra perėmęs tas juridinis 

asmuo   

490.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

juridinio asmens išregistravimo Juridinių asmenų 

registre data. Kodai ir pavadinimai juridinių 

asmenų, kurie yra perėmę to išregistruoto juridinio 

asmens teises ir pareigas; 

juridinio asmens išregistravimo Juridinių asmenų 

registre data 
  

491.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

juridinio asmens išregistravimo Juridinių asmenų 

registre data. Kodai ir pavadinimai juridinių 

asmenų, kurie yra perėmę to išregistruoto juridinio 

asmens teises ir pareigas; 

Kodai ir pavadinimai juridinių asmenų, kurie yra 

perėmę to išregistruoto juridinio asmens teises ir 

pareigas   
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Nr. 
Registro 
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Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

492.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

institucijos, jos registravimo duomenų ir jų 

pasikeitimų įregistravimo Registre datos, 

institucijos išregistravimo Registre prieţastis ir data; 

institucijos, jos registravimo duomenų ir jų 

pasikeitimų įregistravimo Registre datos 
  

493.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

institucijos, jos registravimo duomenų ir jų 

pasikeitimų įregistravimo Registre datos, 

institucijos išregistravimo Registre prieţastis ir data; 

institucijos išregistravimo Registre prieţastis 

  

494.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

institucijos, jos registravimo duomenų ir jų 

pasikeitimų įregistravimo Registre datos, 

institucijos išregistravimo Registre prieţastis ir data; 

data 

  

495.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

institucijos paskirtis, išskyrus mokslinių tyrimų 

institutus ir švietimo pagalbos įstaigas; 

institucijos paskirtis, išskyrus mokslinių tyrimų 

institutus ir švietimo pagalbos įstaigas; 
  

496.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

studijų ar mokymo kalbos institucijoje, išskyrus 

mokslinių tyrimų institutus ir švietimo pagalbos 

įstaigas; 

studijų ar mokymo kalbos institucijoje, išskyrus 

mokslinių tyrimų institutus ir švietimo pagalbos 

įstaigas; 
  

497.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

studijų ar mokymo formos institucijoje, išskyrus 

mokslinių tyrimų institutus ir švietimo pagalbos 

įstaigas; 

studijų ar mokymo formos institucijoje, išskyrus 

mokslinių tyrimų institutus ir švietimo pagalbos 

įstaigas; 
  

498.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

institucijos priklausomybė; institucijos priklausomybė; 

  

499.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

institucijos finansavimo šaltiniai; institucijos finansavimo šaltiniai; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

500.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

bendrabučio egzistavimas institucijoje, išskyrus 

mokslinių tyrimų institutus ir švietimo pagalbos 

įstaigas; 

bendrabučio egzistavimas institucijoje, išskyrus 

mokslinių tyrimų institutus ir švietimo pagalbos 

įstaigas; 
  

501.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

maitinimosi galimybė institucijoje, išskyrus 

mokslinių tyrimų institutus ir švietimo pagalbos 

įstaigas; 

maitinimosi galimybė institucijoje, išskyrus 

mokslinių tyrimų institutus ir švietimo pagalbos 

įstaigas; 
  

502.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

institucijos nuostatai, įstatai, statutai (toliau – 

nuostatai); 

institucijos nuostatai, įstatai, statutai (toliau – 

nuostatai); 
x 

503.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

institucijos istoriniai faktai (iki Juridinių asmenų 

registro veiklos pradţios institucijos pavadinimo, 

institucijos grupės pasikeitimai, reorganizuotos ar 

likviduotos institucijos veiklą tęsiančios institucijos 

pavadinimas ir kodas (jei kodas yra); 

institucijos istoriniai faktai (iki Juridinių asmenų 

registro veiklos pradţios institucijos pavadinimo, 

institucijos grupės pasikeitimai, reorganizuotos ar 

likviduotos institucijos veiklą tęsiančios institucijos 

pavadinimas ir kodas (jei kodas yra); 
x 

504.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

institucijos Padalinių skaičius. Registre apie 

institucijos Padalinius kaupiami Nuostatų 17.1–

17.26, 17.28, 17.29 punktuose nurodyti atitinkami 

duomenys; 

institucijos Padalinių skaičius. Registre apie 

institucijos Padalinius kaupiami Nuostatų 17.1–

17.26, 17.28, 17.29 punktuose nurodyti atitinkami 

duomenys; 
  

505.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

Registre apie pradinio, pagrindinio, vidurinio 

ugdymo ir pagrindinio profesinio mokymo 

programas vykdančias institucijas kaupiami šie 

duomenys: 

Registre apie pradinio, pagrindinio, vidurinio 

ugdymo ir pagrindinio profesinio mokymo 

programas vykdančias institucijas kaupiami šie 

duomenys: 
x 

506.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

vidurinio ugdymo programos akreditavimo 

duomenys (Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro įsakymo numeris ir data); 

vidurinio ugdymo programos akreditavimo 

duomenys (Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro įsakymo numeris ir data);   
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

507.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų 

valstybiniai kodai ir pavadinimai bendrojo lavinimo 

mokyklose ir jų Padaliniuose; 

pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų 

valstybiniai kodai ir pavadinimai bendrojo lavinimo 

mokyklose ir jų Padaliniuose;   

508.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

Registre apie mokslinių tyrimų institutus kaupiami 

duomenys: 

Registre apie mokslinių tyrimų institutus kaupiami 

duomenys: 
x 

509.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

mokslo sritis, kryptis, šaka; Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimo, kuriuo suteikta 

doktorantūros teisė, numeris ir data; 

mokslo sritis, kryptis, šaka; Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimo, kuriuo suteikta 

doktorantūros teisė, numeris ir data;   

510.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

Registro objektams klasifikuoti naudojami šie 

klasifikatoriai: 

Registro objektams klasifikuoti naudojami šie 

klasifikatoriai: 
x 

511.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

nacionaliniai Kalbų, Pasaulio šalių ir teritorijų 

klasifikatoriai; 

nacionaliniai Kalbų, Pasaulio šalių ir teritorijų 

klasifikatoriai; 
  

512.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

ţinybiniai Institucijų grupių, Institucijų tipų, 

Institucijų priklausomybės, Studijų ar mokymo 

formų, Institucijų paskirčių, Institucijų finansavimo 

šaltinių, Aprūpinimo bendrabučiu galimybės, 

Maitinimosi galimybės, Patalpų priklausomybės 

rūšių, Patalpų valdymo, naudojimo ar disponavimo 

pagrindo, Mokslo sričių, Mokslo krypčių, Mokslo 

šakų klasifikatoriai; 

ţinybiniai Institucijų grupių, Institucijų tipų, 

Institucijų priklausomybės, Studijų ar mokymo 

formų, Institucijų paskirčių, Institucijų finansavimo 

šaltinių, Aprūpinimo bendrabučiu galimybės, 

Maitinimosi galimybės, Patalpų priklausomybės 

rūšių, Patalpų valdymo, naudojimo ar disponavimo 

pagrindo, Mokslo sričių, Mokslo krypčių, Mokslo 

šakų klasifikatoriai; 

  

513.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

Registre nurodomi registro tvarkymo įstaigų 

pavadinimai ir jų paskirtų darbuotojų vardai, 

pavardės, telefono numeriai. 

Registre nurodomi registro tvarkymo įstaigų 

pavadinimai 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

514.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

Registre nurodomi registro tvarkymo įstaigų 

pavadinimai ir jų paskirtų darbuotojų vardai, 

pavardės, telefono numeriai. 

jų paskirtų darbuotojų vardai, pavardes 

  

515.  Švietimo ir 

mokslo 

institucijų 

registras 

Registro duomenų bazėje 

kaupiami šie Registro 

objektų duomenys: 

Registre nurodomi registro tvarkymo įstaigų 

pavadinimai ir jų paskirtų darbuotojų vardai, 

pavardės, telefono numeriai. 

telefono numeriai 

  

516.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys  

asmens kodas; asmens kodas; 

  

517.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

vardas (vardai); vardas (vardai); 

x 

518.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

pavardė (pavardės); pavardė (pavardės); 

x 

519.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

lytis; lytis; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

520.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

gimimo data; gimimo data; 

  

521.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

pilietybė (pilietybės); pilietybė (pilietybės); 

  

522.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

gimimo vieta; gimimo vieta; 

  

523.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

gyvenamoji vieta, gyvenamoji vieta, 

  

524.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

atvykimo į gyvenamąją vietą data; atvykimo į gyvenamąją vietą data; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

525.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

jeigu asmuo išvyksta gyventi į uţsienį, – išvykimo 

vieta (valstybė) ir 

jeigu asmuo išvyksta gyventi į uţsienį, – išvykimo 

vieta (valstybė) ir 

  

526.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

išvykimo data, išvykimo data, 

  

527.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

jeigu nuolat gyvena uţsienyje, – valstybė; jeigu nuolat gyvena uţsienyje, – valstybė; 

  

528.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

jeigu neturi gyvenamosios vietos, – savivaldybė, 

kurioje gyvena; 

jeigu neturi gyvenamosios vietos, – savivaldybė, 

kurioje gyvena; 

  

529.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

šeiminė padėtis ir jos pasikeitimo data; šeiminė padėtis ir jos pasikeitimo data; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

530.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

mirties data; mirties data; 

  

531.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

tėvų, vaikų ir sutuoktinių asmens kodai; jeigu 

asmens kodai nesuteikti, – kiti asmens duomenys, 

pagrįsti dokumentais ir nurodyti šių Nuostatų 11.2–

11.10 punktuose; 

tėvų, vaikų ir sutuoktinių asmens kodai; jeigu 

asmens kodai nesuteikti, – kiti asmens duomenys, 

pagrįsti dokumentais ir nurodyti šių Nuostatų 11.2–

11.10 punktuose;   

532.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

tautybė; tautybė; 

  

533.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

veido atvaizdas; veido atvaizdas; 

x 

534.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

pirštų atspaudai; pirštų atspaudai; 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

535.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

parašas; parašas; 

x 

536.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

dokumentų duomenys: dokumentų duomenys: 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

537.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

asmens dokumentų (Lietuvos Respublikos piliečio 

pasas, Lietuvos Respublikos pasas, asmens 

tapatybės kortelė, tarnybinis pasas, uţsienio 

valstybės piliečio pasas, jį atitinkantis kelionės 

dokumentas ar kitas uţsienio valstybės institucijos 

išduotas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 

uţsieniečio pasas, leidimas nuolat gyventi Lietuvos 

Respublikoje, leidimas laikinai gyventi Lietuvos 

Respublikoje, Europos Bendrijų valstybės narės 

piliečio leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, 

Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas 

nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, Europos 

Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario 

leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos 

Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi 

Europos Bendrijoje, teisės į Lietuvos Respublikos 

pilietybę išsaugojimo paţymėjimas, asmens be 

pilietybės kelionės dokumentas, pabėgėlio kelionės 

dokumentas) duomenys: 

asmens dokumentų (Lietuvos Respublikos piliečio 

pasas, Lietuvos Respublikos pasas, asmens 

tapatybės kortelė, tarnybinis pasas, uţsienio 

valstybės piliečio pasas, jį atitinkantis kelionės 

dokumentas ar kitas uţsienio valstybės institucijos 

išduotas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 

uţsieniečio pasas, leidimas nuolat gyventi Lietuvos 

Respublikoje, leidimas laikinai gyventi Lietuvos 

Respublikoje, Europos Bendrijų valstybės narės 

piliečio leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, 

Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas 

nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, Europos 

Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario 

leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos 

Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi 

Europos Bendrijoje, teisės į Lietuvos Respublikos 

pilietybę išsaugojimo paţymėjimas, asmens be 

pilietybės kelionės dokumentas, pabėgėlio kelionės 

dokumentas) duomenys: 

x 

538.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

dokumento rūšis; dokumento rūšis; 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

539.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

dokumentą išdavusios valstybės kodas ir 

pavadinimas; 

dokumentą išdavusios valstybės kodas ir 

pavadinimas; 

x 

540.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

dokumento serija ir numeris; dokumento serija ir numeris; 

x 

541.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

dokumento išdavimo (keitimo) prieţastis; dokumento išdavimo (keitimo) prieţastis; 

x 

542.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

dokumento išrašymo data; dokumento išrašymo data; 

x 

543.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

dokumento išdavimo data; dokumento išdavimo data; 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

544.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

data, iki kurios galioja asmens dokumentas; data, iki kurios galioja asmens dokumentas; 

x 

545.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

dokumento galiojimo/negaliojimo būsena; dokumento galiojimo/negaliojimo būsena; 

x 

546.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

dokumento negaliojimo prieţastis ir data, nuo 

kurios negalioja asmens dokumentas; 

dokumento negaliojimo prieţastis ir data, nuo 

kurios negalioja asmens dokumentas; 

x 

547.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

ţyma apie asmens dokumento grąţinimą ar 

negrąţinimą jį išdavusiai institucijai; 

ţyma apie asmens dokumento grąţinimą ar 

negrąţinimą jį išdavusiai institucijai; 

x 

548.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

prašymo išduoti asmens dokumentą duomenys: prašymo išduoti asmens dokumentą duomenys: 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

549.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

prašymo išduoti asmens dokumentą registracijos 

numeris ir data; 

prašymo išduoti asmens dokumentą registracijos 

numeris ir data; 

x 

550.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

prašymą išduoti asmens dokumentą priėmusios 

įstaigos kodas ir pavadinimas; 

prašymą išduoti asmens dokumentą priėmusios 

įstaigos kodas ir pavadinimas; 

x 

551.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

civilinės būklės aktų įrašų duomenys: civilinės būklės aktų įrašų duomenys: 

x 

552.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

akto įrašo rūšis; akto įrašo rūšis; 

  

553.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

akto įrašo pagrindas; akto įrašo pagrindas; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

554.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

akto įrašo data ir vieta; akto įrašo data ir vieta; 

  

555.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

akto įrašo numeris; akto įrašo numeris; 

x 

556.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

akto įrašo papildymo/pakeitimo pagrindas; akto įrašo papildymo/pakeitimo pagrindas; 

  

557.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

ţyma apie akto įrašo liudijimo išdavimą; ţyma apie akto įrašo liudijimo išdavimą; 

  

558.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

mirties vietovė; mirties vietovė; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

559.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

pastabos akto įraše; pastabos akto įraše; 

x 

560.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

registro objekto įregistravimo data; registro objekto įregistravimo data; 

  

561.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

registro objekto duomenų įrašymo data; registro objekto duomenų įrašymo data; 

x 

562.  Gyventojų 

registras 

Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos gyventojų 

registro įstatymo 9 

straipsniu, registre 

tvarkomi šie asmens 

duomenys 

registro objekto duomenų keitimo data. registro objekto duomenų keitimo data. 

x 

563.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

Registre tvarkomi šie 

bendrieji apdraustųjų ir 

išmokų gavėjų duomenys 

asmens kodas; asmens kodas; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

išmokų gavėjų 

registras 

564.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

bendrieji apdraustųjų ir 

išmokų gavėjų duomenys 

asmens socialinio draudimo numeris; asmens socialinio draudimo numeris; 

x 

565.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

bendrieji apdraustųjų ir 

išmokų gavėjų duomenys 

vardas (vardai); vardas (vardai); 

x 

566.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

bendrieji apdraustųjų ir 

išmokų gavėjų duomenys 

pavardė (pavardės); pavardė (pavardės); 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

567.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

bendrieji apdraustųjų ir 

išmokų gavėjų duomenys 

lytis; lytis; 

x 

568.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

bendrieji apdraustųjų ir 

išmokų gavėjų duomenys 

gimimo data; gimimo data; 

x 

569.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

bendrieji apdraustųjų ir 

išmokų gavėjų duomenys 

mirties data (jeigu asmuo miręs); mirties data (jeigu asmuo miręs); 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

570.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

bendrieji apdraustųjų ir 

išmokų gavėjų duomenys 

pilietybė (pilietybės); pilietybė (pilietybės); 

x 

571.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

bendrieji apdraustųjų ir 

išmokų gavėjų duomenys 

gyvenamoji vieta, atvykimo į gyvenamąją vietą 

data; jeigu asmuo išvyksta gyventi į uţsienį, – 

išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data; jeigu 

nuolat gyvena uţsienyje, – valstybė; jeigu neturi 

gyvenamosios vietos, – savivaldybė, kurioje 

gyvena; 

gyvenamoji vieta, atvykimo į gyvenamąją vietą 

data; jeigu asmuo išvyksta gyventi į uţsienį, – 

išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data; jeigu 

nuolat gyvena uţsienyje, – valstybė; jeigu neturi 

gyvenamosios vietos, – savivaldybė, kurioje 

gyvena; x 

572.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

bendrieji apdraustųjų ir 

išmokų gavėjų duomenys 

šeiminė padėtis ir jos pasikeitimo data; šeiminė padėtis ir jos pasikeitimo data; 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

573.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

bendrieji apdraustųjų ir 

išmokų gavėjų duomenys 

tėvų, vaikų ir sutuoktinių asmens kodai (jeigu 

asmens kodai nesuteikti, – kiti asmens duomenys, 

pagrįsti dokumentais ir nurodyti šių Nuostatų 19.2–

19.10 punktuose); 

tėvų, vaikų ir sutuoktinių asmens kodai (jeigu 

asmens kodai nesuteikti, – kiti asmens duomenys, 

pagrįsti dokumentais ir nurodyti šių Nuostatų 19.2–

19.10 punktuose); 

x 

574.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

bendrieji apdraustųjų ir 

išmokų gavėjų duomenys 

asmens įregistravimo į registrą, išregistravimo iš 

registro datos, duomenų įrašymo ir keitimo registre 

datos. 

asmens įregistravimo į registrą, išregistravimo iš 

registro datos, duomenų įrašymo ir keitimo registre 

datos. 

x 

575.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

valstybinio socialinio draudimo įmokų, valstybinio 

socialinio draudimo rūšių ir laikotarpių duomenys: 

valstybinio socialinio draudimo įmokų, valstybinio 

socialinio draudimo rūšių ir laikotarpių duomenys: 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

576.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

valstybinio socialinio draudimo pradţios data valstybinio socialinio draudimo pradţios data 

  

577.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

ir prieţastis; ir prieţastis; 

x 

578.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

valstybinio socialinio draudimo pabaigos data ir 

prieţastis, atleidimo iš darbo (tarnybos) pagrindas 

(teisės aktas, straipsnis, dalis, punktas); 

valstybinio socialinio draudimo pabaigos data 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

579.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

nedraudiminių laikotarpių datos; nedraudiminių laikotarpių datos; 

x 

580.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

valstybinio socialinio draudimo pabaigos data ir 

prieţastis, atleidimo iš darbo (tarnybos) pagrindas 

(teisės aktas, straipsnis, dalis, punktas); 

prieţastis 

  

581.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

valstybinio socialinio draudimo pabaigos data ir 

prieţastis, atleidimo iš darbo (tarnybos) pagrindas 

(teisės aktas, straipsnis, dalis, punktas); 

atleidimo iš darbo, tarnybos pagrindas, teisės aktas, 

straipsnis, dalis, punktas 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

582.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

draudţiamųjų pajamų, valstybinio socialinio 

draudimo įmokų sumos; 

draudţiamųjų pajamų, valstybinio socialinio 

draudimo įmokų sumos; 

  

583.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

draudţiamųjų pajamų, valstybinio socialinio 

draudimo įmokų sumos; 

draudţiamųjų pajamų, valstybinio socialinio 

draudimo įmokų sumos; 

  

584.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

tėvystės atostogų, atostogų vaikui priţiūrėti, kol jam 

sueis treji metai, pradţios ir pabaigos datos; 

tėvystės atostogų, atostogų vaikui priţiūrėti, kol jam 

sueis treji metai, pradţios ir pabaigos datos; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

585.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis 

rūšys ir laikotarpiai; 

valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis 

rūšys ir laikotarpiai; 

x 

586.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

asmens, draudţiamo nustatytosiomis valstybinio 

socialinio draudimo rūšimis (viena ar jų deriniu), 

kategorija (toliau vadinama – apdraustojo 

kategorija); 

asmens, draudţiamo nustatytosiomis valstybinio 

socialinio draudimo rūšimis (viena ar jų deriniu), 

kategorija (toliau vadinama – apdraustojo 

kategorija); 

x 

587.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

uţ kiek mėnesių vidutinio darbo uţmokesčio dydţio 

išeitinė išmoka arba kompensacija išmokėta 

(apskaičiuota). 

uţ kiek mėnesių vidutinio darbo uţmokesčio dydţio 

išeitinė išmoka arba kompensacija išmokėta 

(apskaičiuota). 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

588.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

draudėjų duomenys: draudėjų duomenys: 

x 

589.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

draudėjo kodas; draudėjo kodas; 

x 

590.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

draudėjo kodo suteikimo ir pabaigos datos; draudėjo kodo suteikimo ir pabaigos datos; 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

591.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

draudėjo tipo kodas; draudėjo tipo kodas; 

x 

592.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

mokesčių mokėtojo kodas; mokesčių mokėtojo kodas; 

x 

593.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

mokesčių mokėtojo pavadinimas; mokesčių mokėtojo pavadinimas; 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

594.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

mokesčių mokėtojo tipo kodas; mokesčių mokėtojo tipo kodas; 

x 

595.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

draudėjo įregistravimo ir išregistravimo Mokesčių 

mokėtojų registre datos; 

draudėjo įregistravimo ir išregistravimo Mokesčių 

mokėtojų registre datos; 

x 

596.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

draudėjo įregistravimo ir draudėjo įregistravimo ir 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

597.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

išregistravimo Juridinių asmenų registre datos; išregistravimo Juridinių asmenų registre datos; 

  

598.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

draudėjo teisinis statusas; draudėjo teisinis statusas; 

x 

599.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

draudėjo teisinio statuso įgijimo ir netekimo datos; draudėjo teisinio statuso įgijimo ir netekimo datos; 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

600.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

draudėjo teisinė forma; draudėjo teisinė forma; 

  

601.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

draudėjo buveinė (adresas, telefono numeris, fakso 

numeris, elektroninio pašto adresas, interneto 

svetainės adresas); 

draudėjo buveinė, adresas 

  

602.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

draudėjo buveinė (adresas, telefono numeris, fakso 

numeris, elektroninio pašto adresas, interneto 

svetainės adresas); 

telefono numeris 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

603.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

draudėjo buveinė (adresas, telefono numeris, fakso 

numeris, elektroninio pašto adresas, interneto 

svetainės adresas); 

fakso numeris 

  

604.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

draudėjo buveinė (adresas, telefono numeris, fakso 

numeris, elektroninio pašto adresas, interneto 

svetainės adresas); 

elektroninio pašto adresas 

  

605.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

draudėjo buveinė (adresas, telefono numeris, fakso 

numeris, elektroninio pašto adresas, interneto 

svetainės adresas); 

interneto svetainės adresas 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

606.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

savivaldybės, kurios teritorijoje įregistruotas 

draudėjas, kodas; 

savivaldybės, kurios teritorijoje įregistruotas 

draudėjas, kodas; 

  

607.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

vadovo (jam prilyginto asmens) vardas (vardai), 

pavardė (pavardės), asmens kodas; 

vadovo (jam prilyginto asmens) vardas (vardai), 

pavardė (pavardės), asmens kodas; 

  

608.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

draudėjo apskaitą tvarkančio asmens vardas 

(vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas ar 

juridinio asmens pavadinimas kartu su juridinio 

asmens kodu; 

draudėjo apskaitą tvarkančio asmens vardas 

(vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas ar 

juridinio asmens pavadinimas kartu su juridinio 

asmens kodu; x 
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Švietimo stebėsenos sistemos modelio tobulinimo paslaugos  

 

Galutinė ataskaita    251 | p u s l a p i s  

Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

609.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

vykdomos veiklos rūšis; vykdomos veiklos rūšis; 

x 

610.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

banko sąskaitų numeriai, sąskaitų galiojimo datos; banko sąskaitų numeriai, sąskaitų galiojimo datos; 

x 

611.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

savarankiškai dirbančio asmens vardas (vardai), 

pavardė (pavardės), asmens kodas; 

savarankiškai dirbančio asmens vardas (vardai), 

pavardė (pavardės), asmens kodas; 

x 
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Švietimo stebėsenos sistemos modelio tobulinimo paslaugos  

 

Galutinė ataskaita    252 | p u s l a p i s  

Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

612.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

veiklos vykdymo pradţios ir pabaigos datos; veiklos vykdymo pradţios ir pabaigos datos; 

  

613.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

verslo liudijimo galiojimo laikotarpis pagal verslo 

liudijime nurodytas datas; 

verslo liudijimo galiojimo laikotarpis pagal verslo 

liudijime nurodytas datas; 

x 

614.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

valstybinio socialinio draudimo rūšys; valstybinio socialinio draudimo rūšys; 

x 



Š v i e t i m o  i n f o r m a c i n i ų  t e c h n o l o g i j ų  c e n t r a s  
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Galutinė ataskaita    253 | p u s l a p i s  

Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

615.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai; valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai; 

x 

616.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

savarankiškai dirbančių asmenų galėjimo nemokėti 

valstybinio socialinio draudimo įmokų duomenys: 

savarankiškai dirbančių asmenų galėjimo nemokėti 

valstybinio socialinio draudimo įmokų duomenys: 

x 

617.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

galėjimo nemokėti prieţastys; galėjimo nemokėti prieţastys; 

x 
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Galutinė ataskaita    254 | p u s l a p i s  

Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

618.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

galėjimo nemokėti laikotarpiai; galėjimo nemokėti laikotarpiai; 

x 

619.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

socialinio draudimo pranešimų, kurių formas 

nustato Fondo valdybos direktorius, duomenys; 

socialinio draudimo pranešimų, kurių formas 

nustato Fondo valdybos direktorius, duomenys; 

x 

620.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

draudėjo duomenis tvarkančios teritorinės registro 

tvarkymo įstaigos kodas ir pavadinimas; 

draudėjo duomenis tvarkančios teritorinės registro 

tvarkymo įstaigos kodas ir pavadinimas; 

x 
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Galutinė ataskaita    255 | p u s l a p i s  

Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

621.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

ţemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis; ţemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis; 

x 

622.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

ţemės ūkio valdos ar ūkio ekonominio dydţio 

nustatymo data. 

ţemės ūkio valdos ar ūkio ekonominio dydţio 

nustatymo data. 

x 

623.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

savanoriškai apsidraudusiųjų valstybiniu socialiniu 

draudimu duomenys: 

savanoriškai apsidraudusiųjų valstybiniu socialiniu 

draudimu duomenys: 

x 
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Galutinė ataskaita    256 | p u s l a p i s  

Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

624.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

draudėjo kodas; draudėjo kodas; 

x 

625.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

asmens kodas; asmens kodas; 

  

626.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

vardas (vardai); vardas (vardai); 

x 



Š v i e t i m o  i n f o r m a c i n i ų  t e c h n o l o g i j ų  c e n t r a s  
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Galutinė ataskaita    257 | p u s l a p i s  

Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

627.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

pavardė (pavardės); pavardė (pavardės); 

x 

628.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

gyvenamoji vieta arba kodas savivaldybės, kurioje 

asmuo gyvena; 

gyvenamoji vieta arba kodas savivaldybės, kurioje 

asmuo gyvena; 

x 

629.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

valstybinio savanoriškojo draudimo sutarties 

numeris; 

valstybinio savanoriškojo draudimo sutarties 

numeris; 

x 
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Galutinė ataskaita    258 | p u s l a p i s  

Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

630.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

valstybinio savanoriškojo draudimo sutarties 

galiojimo pradţios ir pabaigos datos; 

valstybinio savanoriškojo draudimo sutarties 

galiojimo pradţios ir pabaigos datos; 

  

631.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

valstybinio savanoriškojo draudimo sutarties tipas; valstybinio savanoriškojo draudimo sutarties tipas; 

x 

632.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

SAV pranešimo duomenys. SAV pranešimo duomenys. 

x 
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Galutinė ataskaita    259 | p u s l a p i s  

Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

633.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

duomenys apie asmens pensinių teisių perkėlimą į 

Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijų pensijų 

sistemą: 

duomenys apie asmens pensinių teisių perkėlimą į 

Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijų pensijų 

sistemą: 

x 

634.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

kompetentingos ES institucijos prašymo pervesti 

lėšas uţ asmens įgytas pensines teises gavimo data; 

kompetentingos ES institucijos prašymo pervesti 

lėšas uţ asmens įgytas pensines teises gavimo data; 

x 

635.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

asmens darbo ES institucijose pradţios data; asmens darbo ES institucijose pradţios data; 

x 
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Galutinė ataskaita    260 | p u s l a p i s  

Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

636.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

laikotarpiai, uţ kuriuos pervedamos lėšos; laikotarpiai, uţ kuriuos pervedamos lėšos; 

x 

637.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

pervedamų lėšų uţ asmens įgytas pensines teises 

suma ir jos apskaičiavimo data; 

pervedamų lėšų uţ asmens įgytas pensines teises 

suma ir jos apskaičiavimo data; 

x 

638.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

lėšų pervedimo data; lėšų pervedimo data; 

x 
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Galutinė ataskaita    261 | p u s l a p i s  

Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

639.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

data, nuo kurios asmuo netenka teisės gauti 

valstybinę socialinio draudimo pensiją, išskyrus 

valstybinę socialinio draudimo našlių ir našlaičių 

(maitintojo netekimo) pensiją, ar kompensaciją uţ 

ypatingas darbo sąlygas; 

data, nuo kurios asmuo netenka teisės gauti 

valstybinę socialinio draudimo pensiją, išskyrus 

valstybinę socialinio draudimo našlių ir našlaičių 

(maitintojo netekimo) pensiją, ar kompensaciją uţ 

ypatingas darbo sąlygas; 

x 

640.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

duomenys apie asmens pensinių teisių perkėlimą iš 

ES institucijų pensijų sistemos: 

duomenys apie asmens pensinių teisių perkėlimą iš 

ES institucijų pensijų sistemos: 

x 

641.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

asmens prašymo perkelti pensines teises pateikimo 

data; 

asmens prašymo perkelti pensines teises pateikimo 

data; 

x 
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Galutinė ataskaita    262 | p u s l a p i s  

Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

642.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

asmens pasirinktas pensinių teisų perkėlimo būdas; asmens pasirinktas pensinių teisų perkėlimo būdas; 

x 

643.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

į Fondą įskaitytų lėšų suma; į Fondą įskaitytų lėšų suma; 

x 

644.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

darbo ES institucijose laikotarpiai; darbo ES institucijose laikotarpiai; 

x 
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Galutinė ataskaita    263 | p u s l a p i s  

Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

645.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

duomenys apie asmens draudţiamosioms pajamoms 

prilyginamas pajamas, įskaitomas uţ kiekvienus 

kalendorinius darbo ES institucijose metus; 

duomenys apie asmens draudţiamosioms pajamoms 

prilyginamas pajamas, įskaitomas uţ kiekvienus 

kalendorinius darbo ES institucijose metus; 

x 

646.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

pensinių teisių perkėlimo data; pensinių teisių perkėlimo data; 

x 

647.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

apdraustųjų specifiniai 

duomenys 

data, nuo kurios Fonde atkuriamos asmens pensinės 

teisės laikotarpiu iki darbo ES institucijose pradţios. 

data, nuo kurios Fonde atkuriamos asmens pensinės 

teisės laikotarpiu iki darbo ES institucijose pradţios. 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

648.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

išmokos (išmokų) gavėjo bylos numeris; išmokos (išmokų) gavėjo bylos numeris; 

x 

649.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

pensijos gavėjo paţymėjimo numeris; pensijos gavėjo paţymėjimo numeris; 

x 

650.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

kreipimosi dėl išmokos skyrimo data; kreipimosi dėl išmokos skyrimo data; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

651.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

duomenys apie išmokos gavėjo darbingumą: duomenys apie išmokos gavėjo darbingumą: 

x 

652.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

netekto darbingumo procentai (invalidumo grupė); netekto darbingumo procentai (invalidumo grupė); 

  

653.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

darbingumo netekimo (invalidumo) prieţastis; darbingumo netekimo (invalidumo) prieţastis; 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

654.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

laikotarpis, kuriam asmeniui nustatyti netekto 

darbingumo procentai (invalidumo grupė); 

laikotarpis, kuriam asmeniui nustatyti netekto 

darbingumo procentai (invalidumo grupė); 

x 

655.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

laikinojo nedarbingumo prieţastis; laikinojo nedarbingumo prieţastis; 

x 

656.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

laikotarpiai, per kuriuos asmuo pripaţintas laikinai 

nedarbingu; 

laikotarpiai, per kuriuos asmuo pripaţintas laikinai 

nedarbingu; 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

657.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko iki 3 metų 

prieţiūros atostogų laikotarpiai; 

nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko iki 3 metų 

prieţiūros atostogų laikotarpiai; 

  

658.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

apdraustojo, Lietuvos darbo birţos teritorinės darbo 

birţos siųsto profesinei reabilitacijai, profesinės 

reabilitacijos pradţia ir pabaiga, 

apdraustojo, Lietuvos darbo birţos teritorinės darbo 

birţos siųsto profesinei reabilitacijai, profesinės 

reabilitacijos pradţia ir pabaiga, 

  

659.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

profesinės reabilitacijos įstaiga, Lietuvos darbo 

birţos teritorinės darbo birţos, siuntusios asmenį 

profesinei reabilitacijai, kodas; 

profesinės reabilitacijos įstaiga, Lietuvos darbo 

birţos teritorinės darbo birţos, siuntusios asmenį 

profesinei reabilitacijai, kodas; 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

660.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

duomenys apie apdraustiesiems įvykusius 

nelaimingus atsitikimus darbe (pakeliui į darbą ar iš 

darbo) ir profesines ligas: 

duomenys apie apdraustiesiems įvykusius 

nelaimingus atsitikimus darbe (pakeliui į darbą ar iš 

darbo) ir profesines ligas: 

x 

661.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

nelaimingo atsitikimo data; nelaimingo atsitikimo data; 

  

662.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

profesinės ligos nustatymo data; profesinės ligos nustatymo data; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

663.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

nelaimingo atsitikimo tyrimo akto data ir numeris; nelaimingo atsitikimo tyrimo akto data ir numeris; 

x 

664.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto data ir 

numeris; 

profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto data ir 

numeris; 

x 

665.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

per nelaimingą atsitikimą gautos traumos sunkumas; per nelaimingą atsitikimą gautos traumos sunkumas; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

666.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

nelaimingų atsitikimų darbe akto formos (N-1 ar N-

2), nurodytos Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir 

apskaitos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 

1118 (Ţin., 2004, Nr. 136-4945), 1 ir 2 prieduose;  

nelaimingų atsitikimų darbe akto formos (N-1 ar N-

2), nurodytos Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir 

apskaitos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 

1118 (Ţin., 2004, Nr. 136-4945), 1 ir 2 prieduose;  

x 

667.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

nelaimingo atsitikimo ar profesinės ligos 

pripaţinimo draudiminiu įvykiu data; 

nelaimingo atsitikimo ar profesinės ligos 

pripaţinimo draudiminiu įvykiu data; 

  

668.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

išmokos (išmokų) gavėjo banko sąskaitų numeriai, 

sąskaitų galiojimo datos ir bankai; 

išmokos (išmokų) gavėjo banko sąskaitų numeriai, 

sąskaitų galiojimo datos ir bankai; 

x 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=240900&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=240900&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=240900&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=240900&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=240900&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=240900&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=240900&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=240900&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=240900&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=240900&b=
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

669.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

duomenys apie vykdomuosius dokumentus ir 

išskaitas iš išmokų: 

duomenys apie vykdomuosius dokumentus ir 

išskaitas iš išmokų: 

x 

670.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

vykdomąjį dokumentą išdavusios institucijos 

pavadinimas ir išdavimo data; 

vykdomąjį dokumentą išdavusios institucijos 

pavadinimas ir išdavimo data; 

x 

671.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

vykdomojo dokumento numeris; vykdomojo dokumento numeris; 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

672.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

vykdomojo dokumento antraštė; vykdomojo dokumento antraštė; 

x 

673.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

skolininko vardas (vardai), pavardė (pavardės), 

asmens kodas, adresas; 

skolininko vardas (vardai), pavardė (pavardės), 

asmens kodas, adresas; 

x 

674.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

išskaitos (išskaitų) gavėjo vardas (vardai), pavardė 

(pavardės), asmens kodas, adresas; 

išskaitos (išskaitų) gavėjo vardas (vardai), pavardė 

(pavardės), asmens kodas, adresas; 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

675.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

išskaitos (išskaitų) gavėjo banko sąskaitų numeriai, 

sąskaitų galiojimo datos ir bankai; 

išskaitos (išskaitų) gavėjo banko sąskaitų numeriai, 

sąskaitų galiojimo datos ir bankai; 

x 

676.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

išskaitos iš išmokų data; išskaitos iš išmokų data; 

x 

677.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

išskaitos suma; išskaitos suma; 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

678.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

išskaitos pavadinimas; išskaitos pavadinimas; 

x 

679.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

duomenys apie paskirtas valstybinio socialinio 

draudimo pašalpas: 

duomenys apie paskirtas valstybinio socialinio 

draudimo pašalpas: 

x 

680.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

pašalpos rūšis (ligos, motinystės, tėvystės, 

motinystės (tėvystės), profesinės reabilitacijos ir 

kitos); 

pašalpos rūšis (ligos, motinystės, tėvystės, 

motinystės (tėvystės), profesinės reabilitacijos ir 

kitos); 
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Galutinė ataskaita    275 | p u s l a p i s  

Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

681.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

teisės į pašalpą nustatymo data; teisės į pašalpą nustatymo data; 

x 

682.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

data, nuo kurios pašalpa skiriama (arba paskirta); data, nuo kurios pašalpa skiriama (arba paskirta); 

x 

683.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

paskirtos pašalpos dydis; paskirtos pašalpos dydis; 

x 
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Galutinė ataskaita    276 | p u s l a p i s  

Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

684.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

laikotarpis, kuriam skiriama pašalpa; laikotarpis, kuriam skiriama pašalpa; 

x 

685.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

duomenys apie apskaičiuotas ir išmokėtas 

valstybinio socialinio draudimo pašalpas: 

duomenys apie apskaičiuotas ir išmokėtas 

valstybinio socialinio draudimo pašalpas: 

x 

686.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

apskaičiuota pašalpos suma; apskaičiuota pašalpos suma; 

x 



Š v i e t i m o  i n f o r m a c i n i ų  t e c h n o l o g i j ų  c e n t r a s  

Švietimo stebėsenos sistemos modelio tobulinimo paslaugos  
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

687.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

apskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis ir jo 

pervedimo Valstybinei mokesčių inspekcijai prie 

Finansų ministerijos data; 

apskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis ir jo 

pervedimo Valstybinei mokesčių inspekcijai prie 

Finansų ministerijos data; 

x 

688.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

išmokėta pašalpos suma; išmokėta pašalpos suma; 

  

689.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

išmokėjimo data; išmokėjimo data; 
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Galutinė ataskaita    278 | p u s l a p i s  

Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

690.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

laikotarpis, uţ kurį apskaičiuota ir išmokėta pašalpa; laikotarpis, uţ kurį apskaičiuota ir išmokėta pašalpa; 

x 

691.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

išmokėjimo būdas; išmokėjimo būdas; 

x 

692.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

duomenys apie paskirtas valstybinio socialinio 

draudimo kompensacijas: 

duomenys apie paskirtas valstybinio socialinio 

draudimo kompensacijas: 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

693.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

kompensacijos rūšis (netekto darbingumo 

vienkartinė kompensacija, netekto darbingumo 

periodinė kompensacija, kompensacija uţ ypatingas 

darbo sąlygas); 

kompensacijos rūšis (netekto darbingumo 

vienkartinė kompensacija, netekto darbingumo 

periodinė kompensacija, kompensacija uţ ypatingas 

darbo sąlygas); 

  

694.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

teisės į kompensaciją nustatymo data; teisės į kompensaciją nustatymo data; 

x 

695.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

data, nuo kurios kompensacija skiriama (arba 

paskirta); 

data, nuo kurios kompensacija skiriama (arba 

paskirta); 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

696.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

paskirtos kompensacijos dydis; paskirtos kompensacijos dydis; 

x 

697.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

laikotarpis, kuriam skiriama kompensacija; laikotarpis, kuriam skiriama kompensacija; 

x 

698.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

duomenys apie apskaičiuotas ir išmokėtas 

valstybinio socialinio draudimo kompensacijas: 

duomenys apie apskaičiuotas ir išmokėtas 

valstybinio socialinio draudimo kompensacijas: 

x 
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Galutinė ataskaita    281 | p u s l a p i s  

Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

699.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

išmokėtos kompensacijos suma; išmokėtos kompensacijos suma; 

  

700.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

išmokėjimo data; išmokėjimo data; 

  

701.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

laikotarpis, uţ kurį apskaičiuota ir išmokėta 

kompensacija; 

laikotarpis, uţ kurį apskaičiuota ir išmokėta 

kompensacija; 

x 
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Galutinė ataskaita    282 | p u s l a p i s  

Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

702.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

išmokėjimo būdas; išmokėjimo būdas; 

x 

703.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

duomenys apie paskirtas valstybines socialinio 

draudimo pensijas: 

duomenys apie paskirtas valstybines socialinio 

draudimo pensijas: 

x 

704.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

duomenys apie valstybinio socialinio pensijų 

draudimo staţui prilyginamus laikotarpius ir 

draudţiamosioms pajamoms prilyginamas pajamas; 

duomenys apie valstybinio socialinio pensijų 

draudimo staţui prilyginamus laikotarpius ir 

draudţiamosioms pajamoms prilyginamas pajamas; 

x 
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Galutinė ataskaita    283 | p u s l a p i s  

Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

705.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

pensijos rūšis (senatvės, netekto darbingumo, 

invalidumo, našlių ir našlaičių, ištarnauto laiko, 

maitintojo netekimo, išankstinė senatvės); 

pensijos rūšis (senatvės, netekto darbingumo, 

invalidumo, našlių ir našlaičių, ištarnauto laiko, 

maitintojo netekimo, išankstinė senatvės); 

  

706.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

teisės į pensiją atsiradimo diena; teisės į pensiją atsiradimo diena; 

x 

707.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

duomenys apie atidėtą senatvės pensijos skyrimą ir 

mokėjimą; 

duomenys apie atidėtą senatvės pensijos skyrimą ir 

mokėjimą; 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

708.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

data, nuo kurios pensija skiriama (arba paskirta); data, nuo kurios pensija skiriama (arba paskirta); 

x 

709.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

pensijos dydis; pensijos dydis; 

x 

710.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

laikotarpis, kuriam skiriama pensija; laikotarpis, kuriam skiriama pensija; 

x 



Š v i e t i m o  i n f o r m a c i n i ų  t e c h n o l o g i j ų  c e n t r a s  

Švietimo stebėsenos sistemos modelio tobulinimo paslaugos  

 

Galutinė ataskaita    285 | p u s l a p i s  

Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

711.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

pensijos mokėjimo sustabdymo (nutraukimo) ir 

atnaujinimo data bei prieţastis; 

pensijos mokėjimo sustabdymo (nutraukimo) ir 

atnaujinimo data bei prieţastis; 

x 

712.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

duomenys apie apskaičiuotas ir išmokėtas 

valstybines socialinio draudimo pensijas: 

duomenys apie apskaičiuotas ir išmokėtas 

valstybines socialinio draudimo pensijas: 

x 

713.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

apskaičiuotos pensijos suma; apskaičiuotos pensijos suma; 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

714.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

išmokėtos pensijos suma; išmokėtos pensijos suma; 

  

715.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

išmokėjimo data; išmokėjimo data; 

  

716.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

laikotarpis, uţ kurį apskaičiuota ir išmokėta pensija; laikotarpis, uţ kurį apskaičiuota ir išmokėta pensija; 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

717.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

išmokėjimo būdas; išmokėjimo būdas; 

x 

718.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

duomenys apie paskirtas nelaimingų atsitikimų 

darbe socialinio draudimo išmokas apdraustajam 

mirus: 

duomenys apie paskirtas nelaimingų atsitikimų 

darbe socialinio draudimo išmokas apdraustajam 

mirus: 

x 

719.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

išmokos rūšis (vienkartinė draudimo išmoka 

apdraustajam mirus, periodinė draudimo išmoka 

apdraustajam mirus); 

išmokos rūšis (vienkartinė draudimo išmoka 

apdraustajam mirus, periodinė draudimo išmoka 

apdraustajam mirus); 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

720.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

teisės į išmoką nustatymo data; teisės į išmoką nustatymo data; 

x 

721.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

išmokos paskyrimo data; išmokos paskyrimo data; 

x 

722.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

paskirtos išmokos dydis; paskirtos išmokos dydis; 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

723.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

laikotarpis, kuriam skiriama išmoka; laikotarpis, kuriam skiriama išmoka; 

x 

724.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

duomenys apie apskaičiuotas ir išmokėtas 

nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo 

išmokas apdraustajam mirus: 

duomenys apie apskaičiuotas ir išmokėtas 

nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo 

išmokas apdraustajam mirus: 

x 

725.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

suma; suma; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

726.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

išmokėjimo data; išmokėjimo data; 

  

727.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

laikotarpis, uţ kurį apskaičiuota ir išmokėta išmoka; laikotarpis, uţ kurį apskaičiuota ir išmokėta išmoka; 

x 

728.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

išmokėjimo būdas; išmokėjimo būdas; 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

729.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos 

nustatyti gautų ir siunčiamų E formų duomenys apie 

migruojančius Europos Sąjungoje asmenis: 

vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos 

nustatyti gautų ir siunčiamų E formų duomenys apie 

migruojančius Europos Sąjungoje asmenis: 

x 

730.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

E100 serijos formų, patvirtintų Darbuotojų migrantų 

socialinės apsaugos administracinės komisijos prie 

Europos Komisijos sprendimais, duomenys; 

E100 serijos formų, patvirtintų Darbuotojų migrantų 

socialinės apsaugos administracinės komisijos prie 

Europos Komisijos sprendimais, duomenys; 

x 

731.  Lietuvos 

Respublikos 

apdraustųjų 

valstybiniu 

socialiniu 

draudimu ir 

valstybinio 

Registre tvarkomi šie 

išmokų gavėjų specifiniai 

duomenys 

E200 serijos formų, patvirtintų Darbuotojų migrantų 

socialinės apsaugos administracinės komisijos prie 

Europos Komisijos sprendimais, duomenys. 

E200 serijos formų, patvirtintų Darbuotojų migrantų 

socialinės apsaugos administracinės komisijos prie 

Europos Komisijos sprendimais, duomenys. 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

socialinio 

draudimo 

išmokų gavėjų 

registras 

732.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

registro objekto identifikavimo kodas (formuojamas 

automatiškai); 

registro objekto identifikavimo kodas (formuojamas 

automatiškai); 
x 

733.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

registro objekto įregistravimo, išregistravimo datos, 

duomenų įrašymo ir keitimo datos; 

registro objekto įregistravimo, išregistravimo datos, 

duomenų įrašymo ir keitimo datos; 
x 

734.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

administracinį teisės paţeidimą padariusio arba 

eismo įvykyje dalyvavusio fizinio asmens 

duomenys: 

administracinį teisės paţeidimą padariusio arba 

eismo įvykyje dalyvavusio fizinio asmens 

duomenys: 
x 

735.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

asmens kodas; asmens kodas; 

  

736.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

vardas (vardai); vardas (vardai); 

x 

737.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

pavardė (pavardės); pavardė (pavardės); 

x 

738.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

gimimo data; gimimo data; 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

739.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

lytis; lytis; 

x 

740.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

skaitmeninis veido atvaizdas; skaitmeninis veido atvaizdas; 

x 

741.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

pilietybė (pilietybės); pilietybė (pilietybės); 

x 

742.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

gyvenamoji vieta, jeigu nuolat gyvena uţsienyje – 

valstybė; jeigu neturi gyvenamosios vietos – 

savivaldybė, kurioje gyvena; 

gyvenamoji vieta, jeigu nuolat gyvena uţsienyje – 

valstybė; jeigu neturi gyvenamosios vietos – 

savivaldybė, kurioje gyvena; x 

743.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

ţyma, jei administracinį teisės paţeidimą padaręs 

arba eismo įvykyje dalyvavęs asmuo yra neįgalusis 

(invalidas); 

ţyma, jei administracinį teisės paţeidimą padaręs 

arba eismo įvykyje dalyvavęs asmuo yra neįgalusis 

(invalidas); x 

744.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

ţyma, kad administracinį teisės paţeidimą padaręs 

arba eismo įvykyje dalyvavęs asmuo: 

ţyma, kad administracinį teisės paţeidimą padaręs 

arba eismo įvykyje dalyvavęs asmuo: 
x 

745.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

policijos pareigūnas; policijos pareigūnas; 

x 

746.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnas; Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnas; 

x 

747.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

kitas vidaus tarnybos sistemos pareigūnas ar jam 

prilygintas asmuo; 

kitas vidaus tarnybos sistemos pareigūnas ar jam 

prilygintas asmuo; x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

registras 

748.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

kitas valstybės tarnautojas; kitas valstybės tarnautojas; 

x 

749.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

saugos tarnybos ar saugos padalinio darbuotojas; saugos tarnybos ar saugos padalinio darbuotojas; 

x 

750.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

kitas asmuo; kitas asmuo; 

x 

751.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

administracinį teisės paţeidimą padariusio arba 

eismo įvykyje dalyvavusio asmens būsena 

administracinį teisės paţeidimą padariusio arba 

eismo įvykyje dalyvavusio asmens būsena 
  

752.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

blaivus; blaivus; 

x 

753.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

neblaivus: neblaivus: 

x 

754.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis; lengvas neblaivumo (girtumo) laipsnis; 

x 

755.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

vidutinis neblaivumo (girtumo) laipsnis; vidutinis neblaivumo (girtumo) laipsnis; 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

756.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

sunkus neblaivumo (girtumo) laipsnis; sunkus neblaivumo (girtumo) laipsnis; 

x 

757.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų 

psichiką veikiančių medţiagų; 

apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų 

psichiką veikiančių medţiagų; 
x 

758.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

administracinį teisės paţeidimą padariusio arba 

eismo įvykyje dalyvavusio asmens vairavimo 

staţas; 

administracinį teisės paţeidimą padariusio arba 

eismo įvykyje dalyvavusio asmens vairavimo 

staţas; 
  

759.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

transporto priemonės duomenys: transporto priemonės duomenys: 

x 

760.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

unikalus identifikavimo kodas Lietuvos 

Respublikos kelių transporto priemonių registre ar 

kitame transporto registre; 

unikalus identifikavimo kodas Lietuvos 

Respublikos kelių transporto priemonių registre ar 

kitame transporto registre; 
x 

761.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

identifikavimo numeris (VIN kodas); identifikavimo numeris (VIN kodas); 

x 

762.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

rūšis ir ypatumai; rūšis ir ypatumai; 

x 

763.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

valstybinis (registracijos) numeris; valstybinis (registracijos) numeris; 

x 

764.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

markė ir modelis; markė ir modelis; 

x 
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765.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

pirmos registracijos data (pagaminimo metai); pirmos registracijos data (pagaminimo metai); 

x 

766.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

registracijos dokumento numeris ir registracijos 

šalis; 

registracijos dokumento numeris ir registracijos 

šalis; 
x 

767.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

registracijos dokumento išdavimo data; registracijos dokumento išdavimo data; 

x 

768.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

transporto priemonės valdytojo (savininko, 

naudotojo) duomenys: 

transporto priemonės valdytojo (savininko, 

naudotojo) duomenys: 
x 

769.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, 

gyvenamoji vieta, jeigu nuolat gyvena uţsienyje – 

valstybė; jeigu neturi gyvenamosios vietos – 

savivaldybė, kurioje gyvena; 

fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, 

gyvenamoji vieta, jeigu nuolat gyvena uţsienyje – 

valstybė; jeigu neturi gyvenamosios vietos – 

savivaldybė, kurioje gyvena; 
x 

770.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, 

būsena (bankrutuojanti, bankrutavusi, veikianti ir t. 

t.); 

juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, 

būsena (bankrutuojanti, bankrutavusi, veikianti ir t. 

t.); 
x 

771.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

administracinio teisės paţeidimo padarymo ar eismo 

įvykio vietos adresas ir vieta: 

administracinio teisės paţeidimo padarymo ar eismo 

įvykio vietos adresas ir vieta: 
x 

772.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

savivaldybė; savivaldybė; 

  



Š v i e t i m o  i n f o r m a c i n i ų  t e c h n o l o g i j ų  c e n t r a s  

Švietimo stebėsenos sistemos modelio tobulinimo paslaugos  

 

Galutinė ataskaita    297 | p u s l a p i s  

Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

773.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

miestas; miestas; 

  

774.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

kaimas; kaimas; 

  

775.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

gatvės (gatvių) pavadinimas; gatvės (gatvių) pavadinimas; 

  

776.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

namo numeris ir (jei reikia) buto numeris; namo numeris ir (jei reikia) buto numeris; 

x 

777.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

seniūnija, išskyrus miesto teritorijoje sudarytas 

seniūnijas; 

seniūnija, išskyrus miesto teritorijoje sudarytas 

seniūnijas; 
  

778.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

GPS koordinatės; GPS koordinatės; 

x 

779.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

kelias (keliai), kilometras, metrai; kelias (keliai), kilometras, metrai; 

x 

780.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

vieta (stadionas, sporto salė, viešoji vieta ir pan.); vieta (stadionas, sporto salė, viešoji vieta ir pan.); 

  

781.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

administracinio teisės paţeidimo padarymo data ir 

laikas; 

administracinio teisės paţeidimo padarymo data ir 

laikas; 
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782.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

administracinio teisės paţeidimo medţiagos, 

vairuotojo paţymėjimo, transporto priemonės 

registracijos liudijimo išsiuntimas: 

administracinio teisės paţeidimo medţiagos, 

vairuotojo paţymėjimo, transporto priemonės 

registracijos liudijimo išsiuntimas: x 

783.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

įstaigų, kurioms išsiųsta medţiaga, vairuotojo 

paţymėjimas, transporto priemonės registracijos 

liudijimas, kodai ir pavadinimai; 

įstaigų, kurioms išsiųsta medţiaga, vairuotojo 

paţymėjimas, transporto priemonės registracijos 

liudijimas, kodai ir pavadinimai; x 

784.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Bendrieji administracinio 

teisės paţeidimo ir eismo 

įvykio duomenys: 

išsiuntimo data ir laikas. išsiuntimo data ir laikas. 

x 

785.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

ţyma apie administracinį teisės paţeidimą 

padariusio asmens uţimtumą (dirbantis, nedirbantis, 

mokosi, nesimoko ir kt.); 

ţyma apie administracinį teisės paţeidimą 

padariusio asmens uţimtumą (dirbantis, nedirbantis, 

mokosi, nesimoko ir kt.); x 

786.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

data, laikas, vieta (įstaigos pavadinimas), kur buvo 

atliktas patikrinimas dėl neblaivumo ar apsvaigimo; 

data, laikas, vieta (įstaigos pavadinimas), kur buvo 

atliktas patikrinimas dėl neblaivumo ar apsvaigimo; 
x 

787.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

nuoroda apie teistumo ir (ar) kitus teismo, 

prokuratūros priimtų sprendimų duomenis Įtariamų, 

kaltinamų ir teistų asmenų ţinybiniame registre; 

nuoroda apie teistumo ir (ar) kitus teismo, 

prokuratūros priimtų sprendimų duomenis Įtariamų, 

kaltinamų ir teistų asmenų ţinybiniame registre; x 

788.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

informacija apie galiojančias administracines 

nuobaudas; 

informacija apie galiojančias administracines 

nuobaudas; 
  

789.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

leidimo laikyti (nešioti) ginklus duomenys: leidimo laikyti (nešioti) ginklus duomenys: 

x 
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790.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

leidimą išdavusios policijos įstaigos pavadinimas; leidimą išdavusios policijos įstaigos pavadinimas; 

x 

791.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

leidimo išdavimo data; leidimo išdavimo data; 

  

792.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

leidimo galiojimo data; leidimo galiojimo data; 

x 

793.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

leidimo numeris; leidimo numeris; 

x 

794.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

ginklo rūšis; ginklo rūšis; 

x 

795.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

vairuotojo, traktorininko ar kitokio paţymėjimo, 

suteikiančio teisę vairuoti transporto priemones, 

duomenys: 

vairuotojo, traktorininko ar kitokio paţymėjimo, 

suteikiančio teisę vairuoti transporto priemones, 

duomenys: 
x 

796.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

serija ir numeris arba tik numeris; serija ir numeris arba tik numeris; 

x 

797.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

išdavimo data; išdavimo data; 

  

798.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

motorinių transporto priemonių kategorijos; motorinių transporto priemonių kategorijos; 
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799.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

valstybė, išdavusi vairuotojo paţymėjimą; valstybė, išdavusi vairuotojo paţymėjimą; 

x 

800.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

duomenys apie vairuotojo paţymėjimo galiojimą 

(galioja, negalioja); 

duomenys apie vairuotojo paţymėjimo galiojimą 

(galioja, negalioja); 
x 

801.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

vairuotojo paţymėjimo negaliojimo prieţastis; vairuotojo paţymėjimo negaliojimo prieţastis; 

x 

802.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

vairuotojo paţymėjimo ar transporto priemonės 

registracijos liudijimo paėmimo ir grąţinimo 

duomenys: 

vairuotojo paţymėjimo ar transporto priemonės 

registracijos liudijimo paėmimo ir grąţinimo 

duomenys: 
x 

803.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

įstaigos, paėmusios vairuotojo paţymėjimą ar 

transporto priemonės registracijos liudijimą, 

pavadinimas ir juridinio asmens kodas; 

įstaigos, paėmusios vairuotojo paţymėjimą ar 

transporto priemonės registracijos liudijimą, 

pavadinimas ir juridinio asmens kodas; x 

804.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

paėmimo data; paėmimo data; 

x 

805.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

grąţinimo data; grąţinimo data; 

x 

806.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

ţyma apie vairuotojo paţymėjimo grąţinimo sąlygų 

įvykdymą; 

ţyma apie vairuotojo paţymėjimo grąţinimo sąlygų 

įvykdymą; 
x 

807.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

administracinio teisės paţeidimo esmė (fabula); administracinio teisės paţeidimo esmė (fabula); 

x 
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808.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

kelių transporto priemonių greičio matavimo 

sistemos prietaisų rodmenys: 

kelių transporto priemonių greičio matavimo 

sistemos prietaisų rodmenys: 
x 

809.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

leistinas greitis; leistinas greitis; 

x 

810.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

uţfiksuotas greitis; uţfiksuotas greitis; 

x 

811.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

greitis atsiţvelgus į prietaiso paklaidą; greitis atsiţvelgus į prietaiso paklaidą; 

x 

812.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

informacija, kad buvo vaţiuota degant 

draudţiamam šviesoforo signalui ar juosta, skirta 

maršrutiniam transportui; 

informacija, kad buvo vaţiuota degant draudţiamam 

šviesoforo signalui ar juosta, skirta maršrutiniam 

transportui; 
x 

813.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

administracinio teisės paţeidimo padarymo 

priemonės ir įrankiai; 

administracinio teisės paţeidimo padarymo 

priemonės ir įrankiai; 
  

814.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

ATPK straipsnis, dalis, kurioje numatyta 

atsakomybė uţ padarytą veiką; 

ATPK straipsnis, dalis, kurioje numatyta 

atsakomybė uţ padarytą veiką; 
  

815.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

kito teisės akto, uţ kurio paţeidimą asmuo 

traukiamas administracinėn atsakomybėn, 

pavadinimas, straipsnis (punktas); 

kito teisės akto, uţ kurio paţeidimą asmuo 

traukiamas administracinėn atsakomybėn 

pavadinimas 
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816.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

kito teisės akto, uţ kurio paţeidimą asmuo 

traukiamas administracinėn atsakomybėn, 

pavadinimas, straipsnis (punktas); 

straipsnis 

  

817.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

kito teisės akto, uţ kurio paţeidimą asmuo 

traukiamas administracinėn atsakomybėn, 

pavadinimas, straipsnis (punktas); 

punktas 

  

818.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

ţyma, ar administraciniu teisės paţeidimu padarytas 

(nepadarytas) turtinis nuostolis; 

ţyma, ar administraciniu teisės paţeidimu padarytas 

(nepadarytas) turtinis nuostolis; 
  

819.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

turtinio nuostolio dydis (ţala), Lt; turtinio nuostolio dydis (ţala), Lt; 

  

820.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

ţyma, ar turtinis nuostolis atlygintas (neatlygintas); ţyma, ar turtinis nuostolis atlygintas (neatlygintas); 

  

821.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

policijos įstaigos (policijos komisariato) padalinys, 

nustatęs administracinį teisės paţeidimą; 

policijos įstaigos (policijos komisariato) padalinys, 

nustatęs administracinį teisės paţeidimą; 
x 

822.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

išaiškinant administracinį teisės paţeidimą: išaiškinant administracinį teisės paţeidimą: 

x 

823.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

dalyvavo policijos rėmėjų (skaičius); dalyvavo policijos rėmėjų (skaičius); 

x 

824.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

iš jų šaulių (skaičius); iš jų šaulių (skaičius); 

x 
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825.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

duomenys apie taikytas administracinių teisės 

paţeidimų bylų teisenos uţtikrinimo priemones 

(administracinis sulaikymas, asmens apţiūra, daiktų 

patikrinimas, daiktų ir dokumentų paėmimas, 

priemonės vaţiuoklės uţblokavimas specialiu įtaisu, 

vairuotojo nušalinimas nuo transporto priverstinis 

transporto priemonės nuveţimas, transporto 

priemonės vairavimo, patikrinimas neblaivumui 

(girtumui) ar apsvaigimui nuo narkotinių ar 

psichotropinių medţiagų arba vaistų ar kitų 

svaigiųjų medţiagų nustatyti, laivo stabdymas, laivo 

tikrinimas, laivo sulaikymas, pareigūno, taikiusio 

administracinių teisės paţeidimų bylų teisenos 

uţtikrinimo priemones, duomenys, rezultatas); 

duomenys apie taikytas administracinių teisės 

paţeidimų bylų teisenos uţtikrinimo priemones 

(administracinis sulaikymas, asmens apţiūra, daiktų 

patikrinimas, daiktų ir dokumentų paėmimas, 

priemonės vaţiuoklės uţblokavimas specialiu įtaisu, 

vairuotojo nušalinimas nuo transporto priverstinis 

transporto priemonės nuveţimas, transporto 

priemonės vairavimo, patikrinimas neblaivumui 

(girtumui) ar apsvaigimui nuo narkotinių ar 

psichotropinių medţiagų arba vaistų ar kitų 

svaigiųjų medţiagų nustatyti, laivo stabdymas, laivo 

tikrinimas, laivo sulaikymas, pareigūno, taikiusio 

administracinių teisės paţeidimų bylų teisenos 

uţtikrinimo priemones, duomenys, rezultatas); 

x 

826.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

išaiškinant administracinį teisės paţeidimą buvo 

panaudota techninė priemonė (pavadinimas, serija, 

numeris, metrologinės patikros liudijimo 

(sertifikato) numeris, išdavimo data, galiojimo 

laikas); 

išaiškinant administracinį teisės paţeidimą buvo 

panaudota techninė priemonė (pavadinimas, serija, 

numeris, metrologinės patikros liudijimo 

(sertifikato) numeris, išdavimo data, galiojimo 

laikas); 

x 

827.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

administracinio teisės paţeidimo protokolo arba 

baudos kvito serija ir numeris; 

administracinio teisės paţeidimo protokolo arba 

baudos kvito serija ir numeris; 
x 

828.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

administracinio teisės paţeidimo protokolo 

surašymo data, laikas, vieta (policijos įstaiga, 

įstaigos padalinys, policijos nuovada, kita vieta); 

administracinio teisės paţeidimo protokolo 

surašymo data, laikas, vieta (policijos įstaiga, 

įstaigos padalinys, policijos nuovada, kita vieta); x 
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829.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

administracinio teisės paţeidimo protokolą 

surašiusio pareigūno duomenys (policijos įstaiga, 

pareigos, vardas, pavardė); 

administracinio teisės paţeidimo protokolą 

surašiusio pareigūno duomenys (policijos įstaiga, 

pareigos, vardas, pavardė); x 

830.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

informacija apie administracinėn atsakomybėn 

traukiamo asmens protokolo pasirašymą 

(nepasirašymą); 

informacija apie administracinėn atsakomybėn 

traukiamo asmens protokolo pasirašymą 

(nepasirašymą); 
x 

831.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

protokole nurodyta administracinio teisės paţeidimo 

bylos nagrinėjimo vieta, atvykimo į administracinio 

teisės paţeidimo bylos nagrinėjimą data ir laikas: 

protokole nurodyta administracinio teisės paţeidimo 

bylos nagrinėjimo vieta, atvykimo į administracinio 

teisės paţeidimo bylos nagrinėjimą data ir laikas: x 

832.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

bylos nagrinėjimo datos ir (ar) laiko pasikeitimas; bylos nagrinėjimo datos ir (ar) laiko pasikeitimas; 

x 

833.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

bylos nagrinėjimo datos ir (ar) laiko pasikeitimo 

prieţastis (prieţastys); 

bylos nagrinėjimo datos ir (ar) laiko pasikeitimo 

prieţastis (prieţastys); 
x 

834.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

administracinio teisės paţeidimo protokolo kopijos 

įteikimo administracinėn atsakomybėn traukiamam 

asmeniui data, laikas; 

administracinio teisės paţeidimo protokolo kopijos 

įteikimo administracinėn atsakomybėn traukiamam 

asmeniui data, laikas; x 

835.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

duomenys apie administracinėn atsakomybėn 

traukiamo asmens pristatymą administracinio teisės 

paţeidimo protokolui surašyti: 

duomenys apie administracinėn atsakomybėn 

traukiamo asmens pristatymą administracinio teisės 

paţeidimo protokolui surašyti: x 

836.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

pristatymo data ir laikas; pristatymo data ir laikas; 

x 
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837.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

išleidimo data ir laikas; išleidimo data ir laikas; 

x 

838.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

paţeidimo padarymo, administracinio sulaikymo, 

asmens apţiūros ar daiktų patikrinimo metu: 

paţeidimo padarymo, administracinio sulaikymo, 

asmens apţiūros ar daiktų patikrinimo metu: 
x 

839.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

paimti daiktai: paimti daiktai: 

x 

840.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

daikto rūšis; daikto rūšis; 

x 

841.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

kiekis; kiekis; 

x 

842.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

matas; matas; 

x 

843.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

iš jų konfiskuotų; iš jų konfiskuotų; 

x 

844.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

iš jų grąţintų; iš jų grąţintų; 

x 

845.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

daiktų grąţinimo data, laikas; daiktų grąţinimo data, laikas; 

x 
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846.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

nutarimo administracinio teisės paţeidimo byloje 

numeris; 

nutarimo administracinio teisės paţeidimo byloje 

numeris; 
x 

847.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

nutarimo administracinio teisės paţeidimo byloje 

surašymo data, vieta (organo (pareigūno), įgalioto 

nagrinėti ir priimti sprendimus administracinio 

teisės paţeidimo bylose, pavadinimas (vardas, 

pavardė); 

nutarimo administracinio teisės paţeidimo byloje 

surašymo data, vieta (organo (pareigūno), įgalioto 

nagrinėti ir priimti sprendimus administracinio 

teisės paţeidimo bylose, pavadinimas (vardas, 

pavardė); 

x 

848.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

duomenys apie administracinėn atsakomybėn 

traukiamo fizinio asmens ar jo atstovo dalyvavimą 

(nedalyvavimą) nagrinėjant administracinio teisės 

paţeidimo bylą; 

duomenys apie administracinėn atsakomybėn 

traukiamo fizinio asmens ar jo atstovo dalyvavimą 

(nedalyvavimą) nagrinėjant administracinio teisės 

paţeidimo bylą; 
x 

849.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

duomenys apie sprendimą administracinio teisės 

paţeidimo byloje priėmusį organą ar pareigūną 

(įstaigos, padalinio pavadinimas, pareigos); 

duomenys apie sprendimą administracinio teisės 

paţeidimo byloje priėmusį organą ar pareigūną 

(įstaigos, padalinio pavadinimas, pareigos); x 

850.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

priimtas sprendimas administracinio teisės 

paţeidimo byloje (sprendimo data, numeris, esmė 

(aprašymas): 

priimtas sprendimas administracinio teisės 

paţeidimo byloje (sprendimo data, numeris, esmė 

(aprašymas): 
x 

851.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

nutraukti administracinio teisės paţeidimo bylą: nutraukti administracinio teisės paţeidimo bylą: 

x 

852.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

esant aplinkybėms, darančioms administracinio 

teisės paţeidimo bylos teiseną negalimą (ATPK 250 

str.); 

esant aplinkybėms, darančioms administracinio 

teisės paţeidimo bylos teiseną negalimą (ATPK 250 

str.); 
x 

853.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

dėl kitų aplinkybių (ATPK 251 str.); dėl kitų aplinkybių (ATPK 251 str.); 

x 
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registras 

854.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

ikiteisminio tyrimo įstaiga, kuriai pavesta pradėti 

ikiteisminį tyrimą; 

ikiteisminio tyrimo įstaiga, kuriai pavesta pradėti 

ikiteisminį tyrimą; 
x 

855.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

perdavimo ikiteisminio tyrimo įstaigai data; perdavimo ikiteisminio tyrimo įstaigai data; 

x 

856.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

skirti nuobaudą: skirti nuobaudą: 

x 

857.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

pagrindinės nuobaudos rūšis; pagrindinės nuobaudos rūšis; 

x 

858.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

pagrindinės nuobaudos dydis (suma skaičiais ir (ar) 

laikotarpis metais, mėnesiais, dienomis); 

pagrindinės nuobaudos dydis (suma skaičiais ir (ar) 

laikotarpis metais, mėnesiais, dienomis); 
x 
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859.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

specialiosios teisės atėmimo duomenys (teisė 

vairuoti transporto priemones, teisė skraidyti kaip 

orlaivio įgulos narys, atlikti orlaivių techninę 

prieţiūrą, dirbti skrydţių vadovu, teisė medţioti 

arba uţsiimti ţvejyba, teisė vairuoti vidaus vandenų 

transporto priemonę, teisė naudoti arba įveţti 

aparatūrą, įrenginius, radijo siuntimo arba radijo 

stebėsenos įrenginius, naudoti elektroninių ryšių 

išteklius, uţsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių 

naudotojų veikla, teisė eiti tam tikras pareigas jūrų 

laive, teisė projektuoti statinius ar atlikti statinių 

projektų ekspertizę): 

specialiosios teisės atėmimo duomenys (teisė 

vairuoti transporto priemones, teisė skraidyti kaip 

orlaivio įgulos narys, atlikti orlaivių techninę 

prieţiūrą, dirbti skrydţių vadovu, teisė medţioti 

arba uţsiimti ţvejyba, teisė vairuoti vidaus vandenų 

transporto priemonę, teisė naudoti arba įveţti 

aparatūrą, įrenginius, radijo siuntimo arba radijo 

stebėsenos įrenginius, naudoti elektroninių ryšių 

išteklius, uţsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių 

naudotojų veikla, teisė eiti tam tikras pareigas jūrų 

laive, teisė projektuoti statinius ar atlikti statinių 

projektų ekspertizę): 

x 

860.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

specialiosios teisės atėmimo terminas (datos): nuo – 

iki; 

specialiosios teisės atėmimo terminas (datos): nuo – 

iki; 
x 

861.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

duomenys apie specialiosios teisės atėmimo termino 

pakeitimą; 

duomenys apie specialiosios teisės atėmimo termino 

pakeitimą; 
x 

862.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

institucijos (įstaigos), priėmusios sprendimą pakeisti 

specialiosios teisės atėmimo terminą, pavadinimas 

ir juridinio asmens kodas; 

institucijos (įstaigos), priėmusios sprendimą pakeisti 

specialiosios teisės atėmimo terminą, pavadinimas 

ir juridinio asmens kodas; x 

863.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

specialiosios teisės atėmimo termino 

sutrumpinimas: 

specialiosios teisės atėmimo termino 

sutrumpinimas: 
x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
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Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

864.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

sprendimo priėmimo data; sprendimo priėmimo data; 

x 

865.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

data, iki kurios sutrumpintas terminas; data, iki kurios sutrumpintas terminas; 

x 

866.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

specialiosios teisės atėmimo termino pratęsimas: specialiosios teisės atėmimo termino pratęsimas: 

x 

867.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

sprendimo priėmimo data; sprendimo priėmimo data; 

x 

868.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

data, iki kurios pratęstas terminas; data, iki kurios pratęstas terminas; 

x 

869.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

papildomos nuobaudos rūšis; papildomos nuobaudos rūšis; 

x 

870.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

papildomos nuobaudos dydis (suma skaičiais ir (ar) 

laikotarpis metais, mėnesiais, dienomis); 

papildomos nuobaudos dydis (suma skaičiais ir (ar) 

laikotarpis metais, mėnesiais, dienomis); 
x 

871.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

policijos įstaigos, kurios pareigūnas paskyrė 

nuobaudą, kodas; 

policijos įstaigos, kurios pareigūnas paskyrė 

nuobaudą, kodas; 
x 

872.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

policijos įstaigos, kurios pareigūnas paskyrė 

nuobaudą, pavadinimas; 

policijos įstaigos, kurios pareigūnas paskyrė 

nuobaudą, pavadinimas; 
x 
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873.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

motyvuotai perduoti bylos nagrinėjimą kitam 

įgaliotam nagrinėti administracinio teisės paţeidimo 

bylą organui (pareigūnui): 

motyvuotai perduoti bylos nagrinėjimą kitam 

įgaliotam nagrinėti administracinio teisės paţeidimo 

bylą organui (pareigūnui): x 

874.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

organo (pareigūno), kuriam perduota nagrinėti bylą, 

pavadinimas; 

organo (pareigūno), kuriam perduota nagrinėti bylą, 

pavadinimas; 
x 

875.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

data, lydraščio numeris; data, lydraščio numeris; 

x 

876.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

duomenys apie teismo priimtus nutarimus 

administracinio teisės paţeidimo byloje (iš ko 

gautas, priimtas nutarimas): 

duomenys apie teismo priimtus nutarimus 

administracinio teisės paţeidimo byloje (iš ko 

gautas, priimtas nutarimas): x 

877.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

teismo nutarimu paskirtos baudos dydis (pinigų 

suma); 

teismo nutarimu paskirtos baudos dydis (pinigų 

suma); 
x 

878.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

teismo nutarimu paskirto specialiosios teisės 

atėmimo terminas (datos): nuo – iki, taip pat 

transporto priemonių (motorinių transporto 

priemonių, traktorių ir kitų savaeigių transporto 

priemonių), kurias vairuoti atimta teisė, kategorijos; 

teismo nutarimu paskirto specialiosios teisės 

atėmimo terminas (datos): nuo – iki, taip pat 

transporto priemonių (motorinių transporto 

priemonių, traktorių ir kitų savaeigių transporto 

priemonių), kurias vairuoti atimta teisė, kategorijos; 
x 

879.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

teismo nutarimu paskirtas administracinis areštas 

paromis; 

teismo nutarimu paskirtas administracinis areštas 

paromis; 
x 

880.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

teismo nutarimu paskirti viešieji darbai dienomis; teismo nutarimu paskirti viešieji darbai dienomis; 

x 
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rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

registras 

881.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

teismo nutarimu paskirtas konfiskavimas: teismo nutarimu paskirtas konfiskavimas: 

x 

882.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

transporto priemonės; transporto priemonės; 

x 

883.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

kito daikto; kito daikto; 

x 

884.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

kitas teismo nutarimas; kitas teismo nutarimas; 

x 

885.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

duomenys apie bylos teisenos nutraukimą; duomenys apie bylos teisenos nutraukimą; 

x 

886.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

nutarimo data; nutarimo data; 

x 

887.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

nutarimo administracinio teisės paţeidimo byloje 

nuorašo (kopijos) įteikimo arba išsiuntimo 

administracinį teisės paţeidimą padariusiam 

fiziniam asmeniui, nukentėjusiajam, organui, kurio 

pareigūnas surašė administracinio teisės paţeidimo 

protokolą, data, lydraščio numeris; 

nutarimo administracinio teisės paţeidimo byloje 

nuorašo (kopijos) įteikimo arba išsiuntimo 

administracinį teisės paţeidimą padariusiam 

fiziniam asmeniui, nukentėjusiajam, organui, kurio 

pareigūnas surašė administracinio teisės paţeidimo 

protokolą, data, lydraščio numeris; 

x 
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888.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

nutarimo administracinio teisės paţeidimo byloje 

(sprendimo) apskundimas: 

nutarimo administracinio teisės paţeidimo byloje 

(sprendimo) apskundimas: 
x 

889.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

nutarimą (sprendimą) apskundusi šalis; nutarimą (sprendimą) apskundusi šalis; 

x 

890.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

apskundimo data; apskundimo data; 

x 

891.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

skundą nagrinėjanti institucija; skundą nagrinėjanti institucija; 

x 

892.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

priimtas sprendimas; priimtas sprendimas; 

x 

893.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

nutarimo (sprendimo) skirti administracinę 

nuobaudą vykdymas: 

nutarimo (sprendimo) skirti administracinę 

nuobaudą vykdymas: 
x 

894.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

data, iki kurios atidėtas nutarimo (sprendimo) skirti 

administracinę nuobaudą vykdymas; 

data, iki kurios atidėtas nutarimo (sprendimo) skirti 

administracinę nuobaudą vykdymas; 
x 

895.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

nutarimo (sprendimo) skirti administracinę 

nuobaudą vykdymo nutraukimo data; 

nutarimo (sprendimo) skirti administracinę 

nuobaudą vykdymo nutraukimo data; 
x 

896.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

numatyta galutinė nutarimo (sprendimo) įvykdymo 

data; 

numatyta galutinė nutarimo (sprendimo) įvykdymo 

data; 
x 
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897.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

faktinė nutarimo (sprendimo) įvykdymo data; faktinė nutarimo (sprendimo) įvykdymo data; 

x 

898.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

ţyma apie nutarimo (sprendimo) įvykdymą; ţyma apie nutarimo (sprendimo) įvykdymą; 

x 

899.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

nuobaudos skyrimas administracinio teisės 

paţeidimo padarymo vietoje, nuobaudos rūšis; 

nuobaudos skyrimas administracinio teisės 

paţeidimo padarymo vietoje, nuobaudos rūšis; 
x 

900.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

piniginės baudos sumokėjimas: piniginės baudos sumokėjimas: 

x 

901.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

mokėjimo rūšys (mokėjimas administracinio teisės 

paţeidimo padarymo vietoje, vienkartinis 

mokėjimas, mokėjimas dalimis); 

mokėjimo rūšys (mokėjimas administracinio teisės 

paţeidimo padarymo vietoje, vienkartinis 

mokėjimas, mokėjimas dalimis); x 

902.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

duomenys apie baudos sumokėjimą (suma, data); duomenys apie baudos sumokėjimą (suma, data); 

x 

903.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

priverstinis nutarimo skirti baudą vykdymas: priverstinis nutarimo skirti baudą vykdymas: 

x 

904.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

baudos išieškojimo nukreipimo antstoliui data; baudos išieškojimo nukreipimo antstoliui data; 

x 

905.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

priverstinį baudos išieškojimą atliekanti antstolių 

kontora; 

priverstinį baudos išieškojimą atliekanti antstolių 

kontora; x 
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906.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

teismas, priėmęs nutarimą pakeisti baudos 

išieškojimą (pavadinimas): 

teismas, priėmęs nutarimą pakeisti baudos 

išieškojimą (pavadinimas): 
x 

907.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

nutarimo priėmimo data; nutarimo priėmimo data; 

x 

908.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

nutarimo esmė (aprašymas); nutarimo esmė (aprašymas); 

x 

909.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

nutarimo pakeisti nemokamus viešuosius darbus 

administraciniu areštu priėmimo data; 

nutarimo pakeisti nemokamus viešuosius darbus 

administraciniu areštu priėmimo data; 
x 

910.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

nemokamų viešųjų darbų arba administracinio 

arešto trukmė; 

nemokamų viešųjų darbų arba administracinio 

arešto trukmė; 
x 

911.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

ţyma apie nemokamų viešųjų darbų arba 

administracinio arešto atlikimą; 

ţyma apie nemokamų viešųjų darbų arba 

administracinio arešto atlikimą; 
x 

912.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

ţyma apie asmens, vengiančio administracinės 

atsakomybės, paieškos paskelbimą ir paskelbimo 

data; 

ţyma apie asmens, vengiančio administracinės 

atsakomybės, paieškos paskelbimą ir paskelbimo 

data; x 

913.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi administracinio 

teisės paţeidimo 

duomenys: 

ţyma apie asmeniui paskirtas prevencines poveikio 

priemones. 

ţyma apie asmeniui paskirtas prevencines poveikio 

priemones. 
x 
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914.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

valstybinės techninės apţiūros duomenys: valstybinės techninės apţiūros duomenys: 

x 

915.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

techninės apţiūros talono ar ţenklo lipdukų 

numeriai; 

techninės apţiūros talono ar ţenklo lipdukų 

numeriai; 
x 

916.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

techninės apţiūros talono ar ţenklo lipdukų 

išdavimo data; 

techninės apţiūros talono ar ţenklo lipdukų 

išdavimo data; 
x 

917.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

iki kada galioja valstybinė techninė apţiūra; iki kada galioja valstybinė techninė apţiūra; 

x 

918.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

eismo įvykio registracijos numeris (jei asmuo 

dalyvavo eismo įvykyje) Policijos registruojamų 

įvykių registre; 

eismo įvykio registracijos numeris (jei asmuo 

dalyvavo eismo įvykyje) Policijos registruojamų 

įvykių registre; 
x 

919.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

ţyma, kad sugadintai eismo ar kitokio įvykio metu 

transporto priemonei buvo uţdrausta dalyvauti 

viešajame eisme, kai ji negali judėti sava eiga; 

ţyma, kad sugadintai eismo ar kitokio įvykio metu 

transporto priemonei buvo uţdrausta dalyvauti 

viešajame eisme, kai ji negali judėti sava eiga; x 

920.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

eismo įvykio vieta ir adresas; eismo įvykio vieta ir adresas; 

x 

921.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

skaitmeninė (-ės) eismo įvykio vietos nuotrauka (-

os); 

skaitmeninė (-ės) eismo įvykio vietos nuotrauka (-

os); 
x 

922.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

apskritis; apskritis; 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

registras 

923.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

kelio kodas ir pavadinimas, kelių kodai ir 

pavadinimai, jei yra sankryţa; 

kelio kodas ir pavadinimas, kelių kodai ir 

pavadinimai, jei yra sankryţa; 
x 

924.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

kelio reikšmės kodas, kelių reikšmės kodai, jei yra 

sankryţa; 

kelio reikšmės kodas, kelių reikšmės kodai, jei yra 

sankryţa; 
x 

925.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

kelio pusė, jei yra skiriamoji juosta; kelio pusė, jei yra skiriamoji juosta; 

x 

926.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

atstumas nuo kelio pradţios kilometrais ir metrais; atstumas nuo kelio pradţios kilometrais ir metrais; 

x 

927.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

kelio ilgis kilometrais ir metrais; kelio ilgis kilometrais ir metrais; 

x 

928.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

eismo įvykio duomenys: eismo įvykio duomenys: 

x 

929.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

rūšies kodas; rūšies kodas; 

x 

930.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

schemos kodas; schemos kodas; 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

931.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

data; data; 

x 

932.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

laikas; laikas; 

x 

933.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

dalyvių skaičius; dalyvių skaičius; 

x 

934.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

ţuvusių ţmonių skaičius; ţuvusių ţmonių skaičius; 

x 

935.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

suţeistų ţmonių skaičius; suţeistų ţmonių skaičius; 

x 

936.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

dalyvavusių transporto priemonių skaičius; dalyvavusių transporto priemonių skaičius; 

x 

937.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

apgadintų (sugadintų) transporto priemonių 

skaičius; 

apgadintų (sugadintų) transporto priemonių 

skaičius; 
x 

938.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

dalyvavusių policijos tarnybinių transporto 

priemonių skaičius; 

dalyvavusių policijos tarnybinių transporto 

priemonių skaičius; 
x 

939.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

sugadintų (apgadintų) policijos tarnybinių 

transporto priemonių skaičius; 

sugadintų (apgadintų) policijos tarnybinių 

transporto priemonių skaičius; 
x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

940.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

vaţiavimo sąlygos eismo įvykio metu: vaţiavimo sąlygos eismo įvykio metu: 

x 

941.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

dangos rūšis ir būklė; dangos rūšis ir būklė; 

x 

942.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

paros metas; paros metas; 

x 

943.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

kelio apšvietimas; kelio apšvietimas; 

x 

944.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

meteorologinės sąlygos; meteorologinės sąlygos; 

x 

945.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

kelio, gatvės kreivės tipas; kelio, gatvės kreivės tipas; 

x 

946.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

sankryţos tipas; sankryţos tipas; 

x 

947.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

kelio, gatvės elementai ar kita vieta; kelio, gatvės elementai ar kita vieta; 

x 

948.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

galėję turėti reikšmės eismo įvykiui veiksniai; galėję turėti reikšmės eismo įvykiui veiksniai; 

x 



Š v i e t i m o  i n f o r m a c i n i ų  t e c h n o l o g i j ų  c e n t r a s  

Švietimo stebėsenos sistemos modelio tobulinimo paslaugos  

 

Galutinė ataskaita    319 | p u s l a p i s  

Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

949.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

atitvarai; atitvarai; 

x 

950.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

eismo įvykio aplinkybės; eismo įvykio aplinkybės; 

x 

951.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

dalyvavusių transporto priemonių duomenys: dalyvavusių transporto priemonių duomenys: 

x 

952.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

draudimo bendrovės, kurioje apdrausta transporto 

priemonė, pavadinimas, kodas, draudimo rūšis, 

draudimo dokumento numeris (numeriai) ir 

galiojimas; 

draudimo bendrovės, kurioje apdrausta transporto 

priemonė, pavadinimas, kodas, draudimo rūšis, 

draudimo dokumento numeris (numeriai) ir 

galiojimas; 
x 

953.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

policijos įstaigos, kuriai priklauso eismo įvykyje 

dalyvavusi transporto priemonė, kodas; 

policijos įstaigos, kuriai priklauso eismo įvykyje 

dalyvavusi transporto priemonė, kodas; 
x 

954.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

gedimai, nulėmę eismo įvykį; gedimai, nulėmę eismo įvykį; 

x 

955.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

pirminis smūgis; pirminis smūgis; 

x 

956.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

apgadinimai (sugadinimai); apgadinimai (sugadinimai); 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

957.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

ţyma apie transporto priemonės pasišalinimą iš 

eismo įvykio vietos; 

ţyma apie transporto priemonės pasišalinimą iš 

eismo įvykio vietos; 
x 

958.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

eismo įvykio dalyvių duomenys; eismo įvykio dalyvių duomenys; 

x 

959.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

kategorija (vairuotojas, keleivis, pėsčiasis, kitas 

eismo dalyvis); 

kategorija (vairuotojas, keleivis, pėsčiasis, kitas 

eismo dalyvis); 
x 

960.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

būklė: būklė: 

x 

961.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

ţuvo; ţuvo; 

x 

962.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

suţeistas; suţeistas; 

x 

963.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

mirė nuo suţalojimų, mirties data; mirė nuo suţalojimų, mirties data; 

x 

964.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

traumos sunkumas; traumos sunkumas; 

x 

965.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

nenukentėjo; nenukentėjo; 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

966.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

vairuotojo kvalifikacija (atitinka, neatitinka, neturi 

teisės vairuoti transporto priemones); 

vairuotojo kvalifikacija (atitinka, neatitinka, neturi 

teisės vairuoti transporto priemones); 
x 

967.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

Kelių eismo taisyklių paţeidimo, dėl kurio įvyko 

eismo įvykis, kodas; 

Kelių eismo taisyklių paţeidimo, dėl kurio įvyko 

eismo įvykis, kodas; 
x 

968.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

kitų Kelių eismo taisyklių paţeidimų, kuriuos 

padarė eismo dalyvis, kodai; 

kitų Kelių eismo taisyklių paţeidimų, kuriuos 

padarė eismo dalyvis, kodai; 
x 

969.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

ţyma apie saugos dirţo ir specialios vaiko sėdynės 

naudojimą; 

ţyma apie saugos dirţo ir specialios vaiko sėdynės 

naudojimą; 
x 

970.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

ţyma apie saugos šalmo naudojimą; ţyma apie saugos šalmo naudojimą; 

x 

971.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

ţyma apie oro pagalvių suveikimą; ţyma apie oro pagalvių suveikimą; 

x 

972.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

duomenys apie ikiteisminio tyrimo rezultatus 

(ikiteisminis tyrimas nutrauktas; nutraukimo 

pagrindai; byla perduota į teismą); 

duomenys apie ikiteisminio tyrimo rezultatus 

(ikiteisminis tyrimas nutrauktas; nutraukimo 

pagrindai; byla perduota į teismą); x 

973.  Administracinių 

teisės paţeidimų 

ir eismo įvykių 

registras 

Papildomi eismo įvykio 

duomenys: 

pastabos. pastabos. 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

974.  Uţsieniečių 

registras 

Registre tvarkomi šie 

duomenys apie 

uţsieniečius: 

asmens kodas, jeigu uţsieniečiui jis yra suteiktas 

Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo 

nustatyta tvarka; 

asmens kodas, jeigu uţsieniečiui jis yra suteiktas 

Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo 

nustatyta tvarka;   

975.  Uţsieniečių 

registras 

Registre tvarkomi šie 

duomenys apie 

uţsieniečius: 

vardas (vardai); vardas (vardai); 

x 

976.  Uţsieniečių 

registras 

Registre tvarkomi šie 

duomenys apie 

uţsieniečius: 

pavardė (pavardės); pavardė (pavardės); 

x 

977.  Uţsieniečių 

registras 

Registre tvarkomi šie 

duomenys apie 

uţsieniečius: 

pilietybė (pilietybės); pilietybė (pilietybės); 

  

978.  Uţsieniečių 

registras 

Registre tvarkomi šie 

duomenys apie 

uţsieniečius: 

lytis; lytis; 

  

979.  Uţsieniečių 

registras 

Registre tvarkomi šie 

duomenys apie 

uţsieniečius: 

gimimo data (metai, mėnuo, diena); gimimo data (metai, mėnuo, diena); 

  

980.  Uţsieniečių 

registras 

Registre tvarkomi šie 

duomenys apie 

uţsieniečius: 

gimimo vieta; gimimo vieta; 

  

981.  Uţsieniečių 

registras 

Registre tvarkomi šie 

duomenys apie 

uţsieniečius: 

gyvenamoji vieta, gyvenamoji vieta, 

  

982.  Uţsieniečių 

registras 

Registre tvarkomi šie 

duomenys apie 

uţsieniečius: 

atvykimo į gyvenamąją vietą data; atvykimo į gyvenamąją vietą data; 

  

983.  Uţsieniečių 

registras 

Registre tvarkomi šie 

duomenys apie 

uţsieniečius: 

jeigu uţsienietis išvyksta gyventi į uţsienį, 

išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data; 

jeigu uţsienietis išvyksta gyventi į uţsienį, 

išvykimo vieta, valstybė   
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

984.  Uţsieniečių 

registras 

Registre tvarkomi šie 

duomenys apie 

uţsieniečius: 

jeigu uţsienietis išvyksta gyventi į uţsienį, 

išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data; 

ir išvykimo data 

  

985.  Uţsieniečių 

registras 

Registre tvarkomi šie 

duomenys apie 

uţsieniečius: 

valstybės, iš kurios uţsienietis atvyko į Lietuvos 

Respubliką, pavadinimas; 

valstybės, iš kurios uţsienietis atvyko į Lietuvos 

Respubliką, pavadinimas;   

986.  Uţsieniečių 

registras 

Registre tvarkomi šie 

duomenys apie 

uţsieniečius: 

šeimyninė padėtis ir jos pasikeitimo data (metai, 

mėnuo, diena); 

šeimyninė padėtis ir jos pasikeitimo data (metai, 

mėnuo, diena);   

987.  Uţsieniečių 

registras 

Registre tvarkomi šie 

duomenys apie 

uţsieniečius: 

uţsieniečio prašymo išduoti leidimą gyventi 

Lietuvos Respublikoje pateikimo data, 

uţsieniečio prašymo išduoti leidimą gyventi 

Lietuvos Respublikoje pateikimo data, x 

988.  Uţsieniečių 

registras 

Registre tvarkomi šie 

duomenys apie 

uţsieniečius: 

sprendimo išduoti uţsieniečiui leidimą gyventi 

Lietuvos Respublikoje (arba neišduoti jo) priėmimo 

data ir pagrindas, leidimo gyventi 

sprendimo išduoti uţsieniečiui leidimą gyventi 

Lietuvos Respublikoje (arba neišduoti jo) priėmimo 

data ir pagrindas, leidimo gyventi x 

989.  Uţsieniečių 

registras 

Registre tvarkomi šie 

duomenys apie 

uţsieniečius: 

išdavimo data išdavimo data 

  

990.  Uţsieniečių 

registras 

Registre tvarkomi šie 

duomenys apie 

uţsieniečius: 

ir numeris; ir numeris; 

x 

991.  Uţsieniečių 

registras 

Registre tvarkomi šie 

duomenys apie 

uţsieniečius: 

uţsieniečio prašymo išduoti teisės į Lietuvos 

Respublikos pilietybę išsaugojimo paţymėjimą 

pateikimo data, sprendimo dėl teisės į Lietuvos 

Respublikos pilietybės išsaugojimo paţymėjimo 

išdavimo (arba neišdavimo) priėmimo data ir 

pagrindas, paţymėjimo išdavimo data ir numeris; 

uţsieniečio prašymo išduoti teisės į Lietuvos 

Respublikos pilietybę išsaugojimo paţymėjimą 

pateikimo data, sprendimo dėl teisės į Lietuvos 

Respublikos pilietybės išsaugojimo paţymėjimo 

išdavimo (arba neišdavimo) priėmimo data ir 

pagrindas, paţymėjimo išdavimo data ir numeris; 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

992.  Uţsieniečių 

registras 

Registre tvarkomi šie 

duomenys apie 

uţsieniečius: 

uţsieniečio prašymo suteikti Lietuvos Respublikos 

pilietybę pateikimo data, sprendimo suteikti 

Lietuvos Respublikos pilietybę (arba nesuteikti jos) 

priėmimo data ir pagrindas, pilietybę patvirtinančio 

dokumento išdavimo data ir numeris; 

uţsieniečio prašymo suteikti Lietuvos Respublikos 

pilietybę pateikimo data, sprendimo suteikti 

Lietuvos Respublikos pilietybę (arba nesuteikti jos) 

priėmimo data ir pagrindas, pilietybę patvirtinančio 

dokumento išdavimo data ir numeris; 
x 

993.  Uţsieniečių 

registras 

Registre tvarkomi šie 

duomenys apie 

uţsieniečius: 

uţsieniečio prašymo suteikti pabėgėlio statusą 

Lietuvos Respublikoje pateikimo data, sprendimo 

suteikti pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje 

(arba nesuteikti jo) priėmimo data, teisės aktas ir 

pagrindas, pabėgėlio statusą patvirtinančio 

dokumento išdavimo data ir numeris; 

uţsieniečio prašymo suteikti pabėgėlio statusą 

Lietuvos Respublikoje pateikimo data, sprendimo 

suteikti pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje 

(arba nesuteikti jo) priėmimo data, teisės aktas ir 

pagrindas, pabėgėlio statusą patvirtinančio 

dokumento išdavimo data ir numeris; 
x 

994.  Uţsieniečių 

registras 

Registre tvarkomi šie 

duomenys apie 

uţsieniečius: 

uţsieniečio, sulaikyto uţ neteisėtą atvykimą į 

Lietuvos Respubliką ar uţ neteisėtą buvimą 

Lietuvos Respublikoje, ar įtariamo uţ padarytą 

nusikaltimą, sulaikymo data ir prieţastis, Lietuvos 

Respublikos administracinių teisės paţeidimų 

kodekso straipsnis, pagal kurį uţsieniečiui surašytas 

administracinio teisės paţeidimo protokolas, 

institucijos, priėmusios sprendimą dėl uţsieniečio 

sulaikymo, pavadinimas, uţsieniečio sulaikymo 

terminas, uţsieniečio paleidimo data ir prieţastis; 

uţsieniečio, sulaikyto uţ neteisėtą atvykimą į 

Lietuvos Respubliką ar uţ neteisėtą buvimą 

Lietuvos Respublikoje, ar įtariamo uţ padarytą 

nusikaltimą, sulaikymo data ir prieţastis, Lietuvos 

Respublikos administracinių teisės paţeidimų 

kodekso straipsnis, pagal kurį uţsieniečiui surašytas 

administracinio teisės paţeidimo protokolas, 

institucijos, priėmusios sprendimą dėl uţsieniečio 

sulaikymo, pavadinimas, uţsieniečio sulaikymo 

terminas, uţsieniečio paleidimo data ir prieţastis; 

x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

995.  Uţsieniečių 

registras 

Registre tvarkomi šie 

duomenys apie 

uţsieniečius: 

sprendimo dėl uţsieniečio įpareigojimo išvykti ar 

dėl jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos priėmimo 

data, uţsieniečiui nurodyta išvykimo (jo išsiuntimo) 

data, institucijos, priėmusios šį sprendimą, 

pavadinimas, faktinė uţsieniečio išvykimo data ir 

valstybės, į kurią jis išvyko, pavadinimas; 

sprendimo dėl uţsieniečio įpareigojimo išvykti ar 

dėl jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos priėmimo 

data, uţsieniečiui nurodyta išvykimo (jo išsiuntimo) 

data, institucijos, priėmusios šį sprendimą, 

pavadinimas, faktinė uţsieniečio išvykimo data ir 

valstybės, į kurią jis išvyko, pavadinimas; 
x 

996.  Uţsieniečių 

registras 

Registre tvarkomi šie 

duomenys apie 

uţsieniečius: 

uţsieniečiui paskirta bauda (bausmė) arba taikyta 

įstatymuose numatyta sankcija; 

uţsieniečiui paskirta bauda (bausmė) arba taikyta 

įstatymuose numatyta sankcija; x 

997.  Uţsieniečių 

registras 

Registre tvarkomi šie 

duomenys apie 

uţsieniečius: 

uţsieniečio, kuriam uţdrausta atvykti į Lietuvos 

Respubliką, įtraukimo į duomenų banką data ir 

prieţastis, institucijos, priėmusios sprendimą dėl 

draudimo atvykti į Lietuvos Respubliką, 

pavadinimas, draudimo atvykti terminas, jo 

panaikinimo data ir prieţastis; 

uţsieniečio, kuriam uţdrausta atvykti į Lietuvos 

Respubliką, įtraukimo į duomenų banką data ir 

prieţastis, institucijos, priėmusios sprendimą dėl 

draudimo atvykti į Lietuvos Respubliką, 

pavadinimas, draudimo atvykti terminas, jo 

panaikinimo data ir prieţastis; 

x 

998.  Uţsieniečių 

registras 

Registre tvarkomi šie 

duomenys apie 

uţsieniečius: 

mirties data. mirties data. 

  

999.  Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Makroekonominiai 

duomenys 

BVP; BVP; 

  

1000.  Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Makroekonominiai 

duomenys 

VKI; VKI; 

  

1001.  Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Makroekonominiai 

duomenys 

Nedarbo lygis; Nedarbo lygis; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

1002.  Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Makroekonominiai 

duomenys 

Demografinė struktūra pagal amţių; Demografinė struktūra pagal amţių; 

  

1003.  Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Makroekonominiai 

duomenys 

Demografinė struktūra pagal išsilavinimo lygį. Demografinė struktūra pagal išsilavinimo lygį. 

  

1004.  Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Gyventojai ir socialinė 

aplinka 

Švietimas Valstybės skiriamos lėšos ikimokykliniam ugdymui  

  

1005.  Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Gyventojai ir socialinė 

aplinka 

Švietimas Valstybės skiriamos lėšos bendrajam ugdymui  

  

1006.  Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Gyventojai ir socialinė 

aplinka 

Švietimas Valstybės skiriamos lėšos profesiniam mokymui  

  

1007.  Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Gyventojai ir socialinė 

aplinka 

Švietimas Valstybės skiriamos lėšos aukštajam mokslui  

  

1008.  Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Gyventojai ir socialinė 

aplinka 

Švietimas Namų ūkių skiriamos lėšos ikimokykliniam 

ugdymui    

1009.  Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Gyventojai ir socialinė 

aplinka 

Švietimas Namų ūkių skiriamos lėšos bendrajam ugdymui  

  

1010.  Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Gyventojai ir socialinė 

aplinka 

Švietimas Namų ūkių skiriamos lėšos profesiniam mokymui  

  

1011.  Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Gyventojai ir socialinė 

aplinka 

Švietimas Namų skiriamos lėšos aukštajam mokslui  

  

1012.  Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Gyventojai ir socialinė 

aplinka 

Švietimas Dirbančių aukštajame moksle pedagogų vidutinis 

darbo uţmokestis    

1013.  Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Gyventojai ir socialinė 

aplinka 

Švietimas Dirbančių aukštajame moksle vidutinis pedagogų 

amţius    
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

1014.  Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Gyventojai ir socialinė 

aplinka 

Švietimas Dėstytojų moterų  skaičius aukštosiose mokyklose  

  

1015.  Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Gyventojai ir socialinė 

aplinka 

Švietimas Dėstytojų skaičius aukštosiose mokyklose  

  

1016.  Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Gyventojai ir socialinė 

aplinka 

Švietimas Dėstytojų turinčių daktaro laipsnį dalis  

  

1017.  Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Gyventojai ir socialinė 

aplinka 

Švietimas Kompiuterių skaičius bendrojo ugdymo įstaigose  

  

1018.  Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Gyventojai ir socialinė 

aplinka 

Švietimas Kompiuterių skaičius profesinio  ugdymo įstaigose  

  

1019.  Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

Gyventojai ir socialinė 

aplinka 

Švietimas Kompiuterių skaičius aukštojo mokslo  įstaigose  

  

1020.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

mokyklos 

mokyklos pavadinimas; mokyklos pavadinimas; 

  

1021.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

mokyklos 

mokyklos kodas; mokyklos kodas; 

  

1022.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

mokyklos 

mokyklos adresas; mokyklos adresas; 

  

1023.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

mokyklos 

mokyklos telefono numeris; mokyklos telefono numeris; 

  

1024.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

mokyklos 

mokyklos fakso numeris; mokyklos fakso numeris; 

  

1025.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

mokyklos 

mokyklos elektroninio pašto adresas; mokyklos elektroninio pašto adresas; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

1026.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

mokyklos 

atsakingo asmens vardas; atsakingo asmens vardas; 

  

1027.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

mokyklos 

atsakingo asmens pavardė; atsakingo asmens pavardė; 

  

1028.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

mokyklos 

kandidato vardas; kandidato vardas; 

  

1029.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

mokyklos 

kandidato pavardė; kandidato pavardė; 

  

1030.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

mokyklos 

kandidato asmens kodas ar gimimo data; kandidato asmens kodas ar gimimo data; 

  

1031.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

mokyklos 

klasės kodas; klasės kodas; 

  

1032.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

mokyklos 

mokomoji kalba; mokomoji kalba; 

  

1033.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

mokyklos 

kandidato pasirinktos laikyti įskaitos; kandidato pasirinktos laikyti įskaitos; 

  

1034.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

mokyklos 

kandidato pasirinktų dalykų brandos egzaminai; kandidato pasirinktų dalykų brandos egzaminai; 

  

1035.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

mokyklos 

kandidato pasirinktų brandos egzaminų dalykų 

pirmojo pusmečio paţymiai; 

kandidato pasirinktų brandos egzaminų dalykų 

pirmojo pusmečio paţymiai;   

1036.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

mokyklos 

kandidato pasirinktų brandos egzaminų programos 

kursai; 

kandidato pasirinktų brandos egzaminų programos 

kursai;   

1037.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

mokyklos 

PUPP kandidatų pasirinkti patikrinimai; PUPP kandidatų pasirinkti patikrinimai; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

1038.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

mokyklos 

PUPP patikrinimų rezultatai; PUPP patikrinimų rezultatai; 

  

1039.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

mokyklos 

specialiųjų poreikių kandidatų negalia (informacija, 

reikalinga egzaminų vykdymui ir vertinimui 

pritaikyti pagal specialiųjų poreikių kandidatų 

pateiktą prašymą ir duotą sutikimą tvarkyti jų 

asmens duomenis); 

specialiųjų poreikių kandidatų negalia (informacija, 

reikalinga egzaminų vykdymui ir vertinimui 

pritaikyti pagal specialiųjų poreikių kandidatų 

pateiktą prašymą ir duotą sutikimą tvarkyti jų 

asmens duomenis); 

  

1040.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

mokyklos 

specialiųjų poreikių kandidatui reikalingi 

pritaikymai; 

specialiųjų poreikių kandidatui reikalingi 

pritaikymai;   

1041.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

mokyklos 

duomenys apie brandos egzaminų laikymo išimtis duomenys apie brandos egzaminų laikymo išimtis 

  

1042.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

mokyklos 

duomenys apie brandos egzaminų laikymo išimtis duomenys apie brandos egzaminų laikymo išimtis 

  

1043.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

mokyklos 

duomenys apie brandos egzaminų laikymo išimtis duomenys apie brandos egzaminų laikymo išimtis 

  

1044.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

valstybinės kalbos 

mokėjimo ir Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos 

pagrindų egzaminus 

vykdančios švietimo 

įstaigos 

kito kandidato asmens kodas; kito kandidato asmens kodas; 
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Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

1045.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

valstybinės kalbos 

mokėjimo ir Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos 

pagrindų egzaminus 

vykdančios švietimo 

įstaigos 

kito kandidato vardas; kito kandidato vardas; 

  

1046.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

valstybinės kalbos 

mokėjimo ir Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos 

pagrindų egzaminus 

vykdančios švietimo 

įstaigos 

kito kandidato pavardė; kito kandidato pavardė; 

  

1047.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

valstybinės kalbos 

mokėjimo ir Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos 

pagrindų egzaminus 

vykdančios švietimo 

įstaigos 

kito kandidato pasirinkti laikyti valstybinės kalbos 

mokėjimo ir/ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 

pagrindų egzaminai; 

kito kandidato pasirinkti laikyti valstybinės kalbos 

mokėjimo ir/ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 

pagrindų egzaminai; 

  

1048.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

valstybinės kalbos 

mokėjimo ir Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos 

pagrindų egzaminus 

vykdančios švietimo 

įstaigos 

valstybinės kalbos mokėjimo ir/ar Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų 

įvertinimai; 

valstybinės kalbos mokėjimo ir/ar Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų 

įvertinimai; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

1049.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

valstybinės kalbos 

mokėjimo ir Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos 

pagrindų egzaminus 

vykdančios švietimo 

įstaigos 

valstybinės kalbos mokėjimo ir/ar Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino data; 

valstybinės kalbos mokėjimo ir/ar Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino data; 

  

1050.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

valstybinių brandos 

egzaminų darbų vertintojai 

vertintojo vardas; vertintojo vardas; 

  

1051.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

valstybinių brandos 

egzaminų darbų vertintojai 

vertintojo pavardė; vertintojo pavardė; 

  

1052.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

valstybinių brandos 

egzaminų darbų vertintojai 

vertintojo telefono numeris; vertintojo telefono numeris; 

  

1053.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

valstybinių brandos 

egzaminų darbų vertintojai 

vertintojo elektroninio pašto adresas; vertintojo elektroninio pašto adresas; 

  

1054.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

valstybinių brandos 

egzaminų darbų vertintojai 

vertintojo adresas; vertintojo adresas; 

  

1055.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

valstybinių brandos 

egzaminų darbų vertintojai 

vertintojo staţas; vertintojo staţas; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

1056.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

valstybinių brandos 

egzaminų darbų vertintojai 

vertintojo kvalifikacija; vertintojo kvalifikacija; 

  

1057.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

valstybinių brandos 

egzaminų darbų vertintojai 

vertintojo statusas; vertintojo statusas; 

  

1058.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

valstybinių brandos 

egzaminų darbų vertintojai 

vertintojo pareigos; vertintojo pareigos; 

  

1059.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

valstybinių brandos 

egzaminų darbų vertintojai 

vertintojo savybės; vertintojo savybės; 

  

1060.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

valstybinių brandos 

egzaminų darbų vertintojai 

metai (kuriais dirbo vertintoju); metai (kuriais dirbo vertintoju); 

  

1061.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

mokinių kompiuterinio 

raštingumo įskaitos 

uţduočių rengėjai: 

rengėjo vardas; rengėjo vardas; 

  

1062.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

mokinių kompiuterinio 

raštingumo įskaitos 

uţduočių rengėjai: 

rengėjo pavardė; rengėjo pavardė; 

  

1063.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

mokinių kompiuterinio 

raštingumo įskaitos 

uţduočių rengėjai: 

rengėjo telefono numeris; rengėjo telefono numeris; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

1064.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

mokinių kompiuterinio 

raštingumo įskaitos 

uţduočių rengėjai: 

rengėjo elektroninio pašto adresas; rengėjo elektroninio pašto adresas; 

  

1065.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

savivaldybės: 

pavadinimas; pavadinimas; 

  

1066.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

savivaldybės: 

juridinio asmens kodas; juridinio asmens kodas; 

  

1067.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

savivaldybės: 

telefono numeris; telefono numeris; 

  

1068.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

savivaldybės: 

fakso numeris; fakso numeris; 

  

1069.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

savivaldybės: 

adresas; adresas; 

  

1070.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

savivaldybės: 

pašto indeksas; pašto indeksas; 

  

1071.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

savivaldybės: 

atsakingo asmens vardas; atsakingo asmens vardas; 

  

1072.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

savivaldybės: 

atsakingo asmens pavardė; atsakingo asmens pavardė; 

  

1073.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

savivaldybės: 

atsakingo asmens telefono numeris; atsakingo asmens telefono numeris; 

  

1074.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

savivaldybės: 

atsakingo asmens elektroninio pašto adresas; atsakingo asmens elektroninio pašto adresas; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

1075.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

savivaldybės: 

egzaminų centro kodas; egzaminų centro kodas; 

  

1076.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

savivaldybės: 

asmens, įgalioto priimti egzamino uţduotis, vardas; asmens, įgalioto priimti egzamino uţduotis, vardas; 

  

1077.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

savivaldybės: 

asmens, įgalioto priimti egzamino uţduotis, 

pavardė; 

asmens, įgalioto priimti egzamino uţduotis, 

pavardė;   

1078.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

PUPP, įskaitų ir egzaminų 

įvertinimai; 

PUPP, įskaitų ir egzaminų įvertinimai; PUPP, įskaitų ir egzaminų įvertinimai; 

  

1079.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

egzamino uţduoties 

kodas; 

egzamino uţduoties kodas; egzamino uţduoties kodas; 

  

1080.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

vertintojo kodas; vertintojo kodas; vertintojo kodas; 

  

1081.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

kandidato kodas; kandidato kodas; kandidato kodas; 

  

1082.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

protokolo kodas; protokolo kodas; protokolo kodas; 

  

1083.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

egzamino darbo kodas; egzamino darbo kodas; egzamino darbo kodas; 

  

1084.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

dienos lapo kodas; dienos lapo kodas; dienos lapo kodas; 

  

1085.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

dėţės vertintojams kodas; dėţės vertintojams kodas; dėţės vertintojams kodas; 

  

1086.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

plombos kodas; plombos kodas; plombos kodas; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

1087.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

pakuotės kodas; pakuotės kodas; pakuotės kodas; 

  

1088.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

voko kodas; voko kodas; voko kodas; 

  

1089.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

apeliacijos kodas; apeliacijos kodas; apeliacijos kodas; 

  

1090.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

naujas įvertinimas (po 

pateiktos apeliacijos); 

naujas įvertinimas (po pateiktos apeliacijos); naujas įvertinimas (po pateiktos apeliacijos); 

  

1091.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

archyvo dėţės kodas; archyvo dėţės kodas; archyvo dėţės kodas; 

  

1092.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

lentynos kodas; lentynos kodas; lentynos kodas; 

  

1093.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

Švietimo aprūpinimo 

centras atestato blanko kodas ir serija; atestato blanko kodas ir serija; 

  

1094.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

Švietimo aprūpinimo 

centras atestato blankų kiekis; atestato blankų kiekis; 

  

1095.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

Švietimo aprūpinimo 

centras atestato blanko būsena; atestato blanko būsena; 

  

1096.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

Švietimo aprūpinimo 

centras perdavimo akto numeris; perdavimo akto numeris; 

  

1097.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

Švietimo aprūpinimo 

centras perdavimo akto išsiuntimo data; perdavimo akto išsiuntimo data; 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

1098.  Nacionalinio 

egzaminų centro 

IS 

duomenys, kuriuos teikia 

Švietimo aprūpinimo 

centras perdavimo akto priėmimo data. perdavimo akto priėmimo data. 

  

1099.  SVEIDRA bendrieji draudţiamųjų 

asmenų duomenys 

asmens kodas asmens kodas 
  

1100.  SVEIDRA bendrieji draudţiamųjų 

asmenų duomenys 

uţsienio valstybės suteiktas asmens kodas ar kitas 

identifikavimo numeris 

uţsienio valstybės suteiktas asmens kodas ar kitas 

identifikavimo numeris 
  

1101.  SVEIDRA duomenys apie asmens 

apdraustumą 

duomenys apie asmens apdraustumą duomenys apie asmens apdraustumą 
x 

1102.  SVEIDRA privalomojo sveikatos 

draudimo paţymėjimų 

duomenys 

privalomojo sveikatos draudimo paţymėjimų 

duomenys 

privalomojo sveikatos draudimo paţymėjimų 

duomenys x 

1103.  SVEIDRA ESDK duomenys ESDK duomenys ESDK duomenys x 

1104.  SVEIDRA ASPĮ ir odontologinės 

prieţiūros (pagalbos) 

įstaigų identifikaciniai 

duomenys 

ASPĮ ir odontologinės prieţiūros (pagalbos) įstaigų 

identifikaciniai duomenys 

ASPĮ ir odontologinės prieţiūros (pagalbos) įstaigų 

identifikaciniai duomenys 
x 

1105.  SVEIDRA ASPĮ ir odontologinės 

prieţiūros (pagalbos) 

įstaigų licencijų duomenys 

ASPĮ ir odontologinės prieţiūros (pagalbos) įstaigų 

licencijų duomenys 

ASPĮ ir odontologinės prieţiūros (pagalbos) įstaigų 

licencijų duomenys x 

1106.  SVEIDRA vaistinių identifikaciniai 

duomenys 

vaistinių identifikaciniai duomenys vaistinių identifikaciniai duomenys 
x 

1107.  SVEIDRA vaistinių licencijų 

duomenys 

vaistinių licencijų duomenys vaistinių licencijų duomenys 
x 

1108.  SVEIDRA asmens sveikatos 

prieţiūros specialisto 

(gydytojo) bei 

odontologijos praktikos 

specialisto duomenys 

asmens sveikatos prieţiūros specialisto (gydytojo) 

bei odontologijos praktikos specialisto duomenys 

asmens sveikatos prieţiūros specialisto (gydytojo) 

bei odontologijos praktikos specialisto duomenys 

x 

1109.  SVEIDRA asmens sveikatos 

prieţiūros, odontologijos 

praktikos ir farmacijos 

specialistų licencijų 

duomenys 

asmens sveikatos prieţiūros, odontologijos 

praktikos ir farmacijos specialistų licencijų 

duomenys 

asmens sveikatos prieţiūros, odontologijos 

praktikos ir farmacijos specialistų licencijų 

duomenys x 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

1110.  SVEIDRA asmens sveikatos 

prieţiūros, odontologijos 

praktikos ir farmacijos 

specialistų spaudų 

duomenys 

asmens sveikatos prieţiūros, odontologijos 

praktikos ir farmacijos specialistų spaudų duomenys 

asmens sveikatos prieţiūros, odontologijos 

praktikos ir farmacijos specialistų spaudų duomenys 

x 

1111.  SVEIDRA asmens sveikatos 

prieţiūros ir odontologijos 

praktikos specialisto 

tapatybę patvirtinančių 

lipdukų duomenys 

asmens sveikatos prieţiūros ir odontologijos 

praktikos specialisto tapatybę patvirtinančių lipdukų 

duomenys 

asmens sveikatos prieţiūros ir odontologijos 

praktikos specialisto tapatybę patvirtinančių lipdukų 

duomenys x 

1112.  SVEIDRA asmens sveikatos 

prieţiūros ir odontologijos 

praktikos ir farmacijos 

specialistų tobulinimosi 

duomenys 

asmens sveikatos prieţiūros ir odontologijos 

praktikos ir farmacijos specialistų tobulinimosi 

duomenys 

asmens sveikatos prieţiūros ir odontologijos 

praktikos ir farmacijos specialistų tobulinimosi 

duomenys x 

1113.  SVEIDRA gydymo apskaitos lapų 

duomenys gydymo apskaitos lapo numeris gydymo apskaitos lapo numeris 
  

1114.  SVEIDRA gydymo apskaitos lapų 

duomenys 
gydymo apskaitos lapo tipas (ambulatorinio, 

stacionarinio gydymo) 

gydymo apskaitos lapo tipas (ambulatorinio, 

stacionarinio gydymo) 
  

1115.  SVEIDRA gydymo apskaitos lapų 

duomenys siuntimo gydytis poţymis siuntimo gydytis poţymis 
  

1116.  SVEIDRA gydymo apskaitos lapų 

duomenys asmens ligos istorijos numeris asmens ligos istorijos numeris 
  

1117.  SVEIDRA gydymo apskaitos lapų 

duomenys atvykimo tipas atvykimo tipas 
  

1118.  SVEIDRA gydymo apskaitos lapų 

duomenys hospitalizavimo daţnumo poţymis hospitalizavimo daţnumo poţymis 
  

1119.  SVEIDRA gydymo apskaitos lapų 

duomenys gydymo pradţios data gydymo pradţios data 
  

1120.  SVEIDRA gydymo apskaitos lapų 

duomenys gydymo rūšis gydymo rūšis 
  

1121.  SVEIDRA gydymo apskaitos lapų 

duomenys gydymo pabaigos data gydymo pabaigos data 
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Nr. 
Registro 

pavadinimas 
Pagrindinė Informacija Duomenys iš nuostatų Detaliau išskaidyti duomenys 

Duomenys, kurių 

rekomenduojama 

nerinkti ŠVIS (X) 

1122.  SVEIDRA gydymo apskaitos lapų 

duomenys gydymo rezultatas gydymo rezultatas 
  

1123.  SVEIDRA ASPĮ suteiktų paslaugų 

duomenys diagnozės nustatymo data diagnozės nustatymo data 
  

1124.  SVEIDRA ASPĮ nustatytų diagnozių 

duomenys ligos arba traumos kodas ligos arba traumos kodas 
  

1125.  SVEIDRA ASPĮ nustatytų diagnozių 

duomenys ligos arba traumos pavadinimas ligos arba traumos pavadinimas 
  

1126.  SVEIDRA ASPĮ nustatytų diagnozių 

duomenys ligos daţnumo poţymis ligos daţnumo poţymis 
  

1127.  SVEIDRA KVP duomenys KVP duomenys KVP duomenys x 

1128.  SVEIDRA kompensuojamųjų vaistų 

receptų duomenys 

kompensuojamųjų vaistų receptų duomenys kompensuojamųjų vaistų receptų duomenys 
x 

1129.  SVEIDRA kompensuojamųjų vaistų 

kainynų duomenys 

kompensuojamųjų vaistų kainynų duomenys kompensuojamųjų vaistų kainynų duomenys 
x 

1130.  SVEIDRA endoprotezų komponentų 

paskirstymo duomenys 

endoprotezų komponentų paskirstymo duomenys endoprotezų komponentų paskirstymo duomenys 
x 

1131.  SVEIDRA ortopedijos priemonių 

paskirstymo duomenys 

ortopedijos priemonių paskirstymo duomenys ortopedijos priemonių paskirstymo duomenys 
x 

1132.  SVEIDRA ASPĮ, odontologinės 

prieţiūros (pagalbos) 

įstaigų bei vaistinių ir 

TLK atsiskaitymo 

duomenys 

ASPĮ, odontologinės prieţiūros (pagalbos) įstaigų 

bei vaistinių ir TLK atsiskaitymo duomenys 

ASPĮ, odontologinės prieţiūros (pagalbos) įstaigų 

bei vaistinių ir TLK atsiskaitymo duomenys 

x 

1133.  SVEIDRA SVEIDROS duomenų 

tvarkymo procedūrų 

duomenys 

SVEIDROS duomenų tvarkymo procedūrų 

duomenys 

SVEIDROS duomenų tvarkymo procedūrų 

duomenys x 

1134.  SVEIDRA statistiniams rodikliams 

skaičiuoti ir ataskaitoms 

formuoti reikalingi 

duomens 

statistiniams rodikliams skaičiuoti ir ataskaitoms 

formuoti reikalingi duomens 

statistiniams rodikliams skaičiuoti ir ataskaitoms 

formuoti reikalingi duomens 
x 

1135.  SVEIDRA ASPĮ veiklos duomenys ASPĮ veiklos duomenys ASPĮ veiklos duomenys x 
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Priedas 3  - Švietimo valdymo informacinės sistemos nuostatų projektas 

ŠVIETIMO VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – Informacinė sistema) nuostatai (toliau – šie 

nuostatai)reglamentuoja Informacinės sistemos steigimo pagrindą, tikslus, valdytoją, tvarkytoją 

ir jų funkcijas, duomenų teikėjus ir gavėjus, organizacinę, informacinę, funkcinę struktūras, 

kaupiamų duomenų šaltinius, duomenų saugą, Informacinės sistemos finansavimą, 

modernizavimą, likvidavimą ir kitus su Informacine sistema susijusius klausimus. 

2. Informacinė sistema apima trimis lygmenimis tvarkomus duomenis: 

2.1. nacionaliniu lygmeniu; 

2.2.  regioniniu lygmeniu; 

2.3. švietimo ir mokslo institucijos lygmeniu; 

2.4. asmens lygmeniu. 

3.  Pagrindiniai Informacinės sistemos veikimo principai: 

3.1. Informacinės sistemos duomenų naudojimas švietimo ir mokslo valdymo priimamiems 

sprendimams pagrįsti, švietimo sistemos būklės stebėsenai, atskirų švietimo posistemių 

analizei; 

3.2. Informacinės sistemos integralumas su švietimo ir mokslo registrais, informacinėmis 

sistemomis bei kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais. 

4. Informacinės sistemos nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme (Ţin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 

įstatyme (Ţin., 2009, Nr. 54-2140), Valstybės švietimo stebėsenos tvarkos apraše, patvirtintame 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. ISAK-

2240 (Ţin., 2005, Nr. 141-5082), ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II. INFORMACINĖS SISTEMOS STEIGIMO PAGRINDAS 

 

5. Informacinės sistemos steigimo pagrindas yra Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 56 

straipsnio 4 punktas ir Valstybės švietimo stebėsenos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. ISAK-2240. 

6.  Informacinė sistema tvarkoma ir plėtojama vadovaujantis: 

6.1.  Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandţio 19 d. nutarimu Nr. 451 (Ţin., 2004, Nr. 58-

2061); 

6.2.  Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatų įgyvendinimo programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 24 d. nutarimu Nr. 82 (Ţin., 

2005, Nr. 12-391); 
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6.3.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 „Dėl elektroninės 

informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose“ (Ţin., 1997, Nr. 

83-2075; 2007, Nr. 49-1891); 

6.4.  Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2004 

m. spalio 15d. įsakymu Nr. T-131 „Dėl Valstybės informacinių sistemų kūrimo metodinių 

dokumentų patvirtinimo“ (Ţin., 2004, Nr. 155-5679); 

6.5.  Integralių švietimo ir mokslo informacinių sistemų ir registrų kūrimo koordinavimo 

taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. 

vasario 8 d. įsakymu Nr. ISAK-190 (Ţin., 2007, Nr. 21-805); 

6.6. Reikalavimais integraliems švietimo ir mokslo registrams, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. ISAK-348 (Ţin., 

2008, Nr. 21-775); 

6.7. Valstybės švietimo stebėsenos tvarkos aprašu; 

6.8.  šiais nuostatais. 

III. INFORMACINĖS SISTEMOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS 

 

7. Informacinė sistema skirta duomenims surinkti iš duomenų šaltinių ir duomenų teikėjų, 

aktualiems ir kokybiškiems duomenims apie švietimo ir mokslo būklę parengti, duomenims 

operatyviai teikti Informacinės sistemos gavėjams ir naudotojams. 

8.  Informacinės sistemos tikslai: 

8.1.  uţtikrinti duomenų Informacinės sistemos gavėjams ir naudotojams prieigą prie reikalingų 

švietimo ir mokslo duomenų, rodiklių, rodiklių aprašų, teisės aktų, atliktų mokslinių tyrimų 

susijusių su švietimo ir mokslo būkle; 

8.2.  uţkirsti kelią švietimo ir mokslo duomenų apie švietimą ir mokslą rinkimo dubliavimui; 

8.3. reguliariai teikti Informacinės sistemos gavėjams Informacinės sistemos duomenis pagal 

parengtas tipines duomenų ataskaitas; 

8.4. teikti Informacinės sistemos naudotojams reikalingus IT įrankius, leidţiančius rengti 

nestandartines ataskaitas su švietimo ir mokslo duomenimis (Informacinės sistemos 

naudotojams sudaromos galimybės darbo vietoje atlikti pasirinktas Informacinės sistemos 

duomenų uţklausas, išsaugoti ir analizuoti parengtus Informacinės sistemos duomenis, kurti 

ir platinti savo ataskaitas bei dokumentus, reguliariai teikti pagal Informacinės sistemos 

duomenis parengtas tipines duomenų ataskaitas); 

8.5. teikti duomenis Informacinės sistemos naudotojams ir gavėjams su nurodytais Informacinės 

sistemos duomenų teikėjais, kurių duomenys panaudoti rengiant Informacinės sistemos 

duomenis. 

9. Informacinės sistemos pagrindinės funkcijos: 

9.1.  rinkti duomenis iš Informacinės sistemos duomenų šaltinių, duomenų teikėjų, juos 

integruoti, agreguoti ir rengti pagal juos Informacinės sistemos naudotojams ir gavėjams 

reikalingus Informacinės sistemos duomenis; 

9.2.  neatlygintinai teikti duomenis Informacinės sistemos naudotojams ir gavėjams, sudarant 

galimybes Informacinės sistemos naudotojams naudotis jais savo darbo vietose. 

9.3. kaupti ir publikuoti su švietimu susijusius mokslinius tyrimus. 

10. Tikėtini rezultatai: 

10.1. kokybiškesni švietimo ir mokslo stebėsenos subjektų priimami sprendimai, paremti 

Informacinės sistemos duomenų analize; 

10.2.  aukštesnė naudojamų duomenų kokybė; 

10.3. platesnis ratas švietimo ir mokslo subjektų, kurie gali naudotis kokybiškais ir jų 

funkcijoms veiksmingai įgyvendinti reikalingais duomenimis; 
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10.4. švietimo sistemos skaidrumas. 

 

IV. INFORMACINĖS SISTEMOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 

 

11. Informacinės sistemos organizacinę struktūrą sudaro: 

11.1. Informacinės sistemos valdytojas (toliau – Valdytojas); 

11.2. Informacinės sistemos tvarkytojas (toliau – Tvarkytojas); 

11.3. Informacinės sistemos duomenų teikėjai (toliau – Teikėjai); 

11.4. Informacinės sistemos duomenų gavėjai (toliau – Gavėjai). 

12. Valdytojas yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 

13. Valdytojas vykdo šias funkcijas: 

13.1. nustato Informacinės sistemos tikslus, analizuoja Informacinės sistemos veiklą, 

planuoja jos plėtrą ir tobulinimą; 

13.2.  derina, tvirtina Informacinės sistemos nuostatus, kitus teisės aktus, susijusius su 

Informacinės sistemos funkcionavimu ir sauga; 

13.3. priţiūri Informacinės sistemos saugos reikalavimų laikymąsi 

13.4. tvirtina Gavėjams teikiamus duomenis; 

13.5.  rengia ir įgyvendina Informacinės sistemos plėtros projektus. 

14. Tvarkytojas yra Švietimo informacinių technologijų centras. 

15. Tvarkytojas vykdo šias funkcijas: 

15.1. sudaro duomenų teikimo sutartis su Gavėjais; 

15.2.  renka ir kaupia duomenis; 

15.3. tvarko, apdoroja ir teikia duomenis Gavėjams ir Informacinės sistemos naudotojams; 

15.4. uţtikrina Informacinės sistemos techninės ir programinės įrangos įdiegimą ir 

funkcionavimą; 

15.5. uţtikrina duomenų saugą; 

15.6. vykdo kitas funkcijas. 

16. Teikėjai yra: 

16.1. Diplomų ir atestatų registras; 

16.2. Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registras; 

16.3. Licencijų registras; 

16.4. Mokinių registras; 

16.5. Pedagogų registras; 

16.6. Studentų registras; 

16.7. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registras; 

16.8. Švietimo ir mokslo institucijų registras; 

16.9. Nacionalinių egzaminų centro informacinė sistema; 

16.10. Gyventojų registras; 

16.11. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio 

socialinio draudimo išmokų gavėjų registras; 

16.12. Administracinių teisės paţeidimų ir eismo įvykių registras; 

16.13. Uţsieniečių registras; 

16.14. Lietuvos statistikos departamentas; 

16.15. Valstybinės ligonių kasos informacijos sistema SVEIDRA. 

17. Gavėjai yra visi švietimo ir mokslo stebėsenos ir valdymo subjektai, kiti juridiniai ir fiziniai 

asmenys, kurie reguliariai gauna pagal Informacinės sistemos duomenis parengtas tipines 

duomenų ataskaitas. 

18. Informacinės sistemos naudotojai yra švietimo ir mokslo stebėsenos ir valdymo subjektai, kiti 

juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie reguliariai gauna pagal Informacinės sistemos duomenis 

parengtas tipines duomenų ataskaitas bei sudaro galimybes darbo vietoje atlikti norimų 
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Informacinės sistemos duomenų uţklausas, analizuoti ir išsaugoti parengtus Informacinės 

sistemos duomenis, kurti ir platinti savo ataskaitas bei dokumentus. 

 

V. INFORMACINĖS SISTEMOS INFORMACINĖ STRUKTŪRA 

 

19. Informacinės sistemos informacinę struktūrą sudaro duomenų bazės, duomenų sandėlys ir juose 

kaupiami duomenys, duomenų mainai tarp Informacinės sistemos ir kitų informacinių sistemų, 

registrų ir kitų informacijos šaltinių, duomenų apdorojimo procesų rezultatai, duomenų 

publikavimo funkcionalumas, rodiklių sąrašai, tyrimų duomenų bazė. 

20.  Informacinę sistemą sudaro duomenų bazės: 

20.1. Teisės aktų, reglamentuojančių švietimo ir mokslo rodiklius ir kitą informaciją švietimo 

ir mokslo būklei stebėti ir sprendimams priimti, duomenų bazė (toliau – Teisės aktų bazė). 

Teisės aktų bazėje kaupiami duomenys: 

20.1.1.  nuorodos į teisės aktus oficialiose teisės aktų duomenų bazėse arba 

dokumentų kopijos, jei dokumentai nepaskelbti; 

20.1.2. duomenys, nusakantys ryšius tarp dokumentų arba dokumentu kopijų; 

20.1.3. duomenys, nusakantys ryšius tarp dokumentų, jų kopijų ir rodiklių bei kitos 

informacijos. 

20.2. Rodiklių bazėje kaupiami duomenys: 

20.2.1. rodiklio pavadinimas; 

20.2.2. nuoroda į Informacinės sistemos teisės aktų bazę, kurioje nustatytas 

rodiklis; 

20.2.3. rodiklio aprašymas; 

20.2.4. rodiklio skaičiavimo algoritmas; 

20.2.5. duomenys rodikliui skaičiuoti su nuoroda į Informacinės sistemos statistinių 

duomenų bazę (toliau – Statistinių duomenų bazė); 

20.2.6. rodiklio pateikimo periodiškumas, formos, būdai ir pjūviai; 

20.2.7. rodiklio skaitinė reikšmė; 

20.2.8. uţ rodiklį atsakingas asmuo. 

20.3. Statistinių duomenų bazėje kaupiami duomenys: 

20.3.1. statistinio duomens pavadinimas; 

20.3.2. statistinio duomens reikšmės data; 

20.3.3. statistinio duomens ryšys su klasifikatorių duomenų bazės klasifikatoriumi; 

20.3.4. statistinio duomens skaitinė reikšmė; 

20.3.5. statistinio duomens priklausomybė duomenų temai. 

20.4. Aprašomųjų duomenų bazėje kaupiami duomenys: 

20.4.1. aprašomojo duomens pavadinimas; 

20.4.2. aprašomojo duomens reikšmės data; 

20.4.3. aprašomojo duomens lygmuo; 

20.4.4. aprašomosios informacijos santrauka; 

20.4.5. aprašomojo duomens ryšys su Rodiklių baze; 

20.4.6. aprašomoji informacija. 

20.5.  Registruotų informacinės sistemos naudotojų duomenų bazėje kaupiami duomenys apie 

Informacinės sistemos naudotojus ir jų teises; 

20.5.1. naudotojo vardas ir pavardė; 

20.5.2. naudotojo priskyrimas tam tikrai institucijai; 

20.5.3. naudotojo rolė; 

20.6. Klasifikatorių duomenų bazėje kaupiami klasifikatorių, naudojamų statistinių duomenų 

bazėje, duomenys. 

20.7. Tyrimų duomenų bazėje kaupiami duomenys: 
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20.7.1. atlikti su švietimo sistema susiję tyrimai; 

20.7.2. tyrimo atlikusio asmens ar asmenų grupės informacija; 

20.7.3. duomenys naudoti tyrime; 

20.7.4. papildoma informacija ir dokumentai, kurie buvo panaudoti tyrime. 

21. Informacinės sistemos duomenų bazėse kauptini duomenys gaunami iš šių duomenų teikėjų: 

21.1. Diplomų ir atestatų registras; 

21.2. Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registras; 

21.3. Licencijų registras; 

21.4. Mokinių registras; 

21.5. Pedagogų registras; 

21.6. Studentų registras; 

21.7. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registras; 

21.8. Švietimo ir mokslo institucijų registras; 

21.9. Nacionalinių egzaminų centro informacinė sistema; 

21.10. Gyventojų registras; 

21.11. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio 

socialinio draudimo išmokų gavėjų registras; 

21.12. Administracinių teisės paţeidimų ir eismo įvykių registras; 

21.13. Uţsieniečių registras; 

21.14. Lietuvos statistikos departamentas; 

Valstybinės ligonių kasos informacijos sistema SVEIDRA. 

 

VI. INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ ŠALTINIAI 

 

22. Informacinės sistemos kaupiamų duomenų šaltiniai yra: 

22.1. švietimo ir mokslo institucijos, teikiančios statistinio duomens pavadinimą, statistinio 

duomens skaitinę reikšmę; 

22.2. Švietimo informacinių technologijų centras; 

 

VII. INFORMACINĖS SISTEMOS FUNKCINĖ STRUKTŪRA 

 

23. Informacinės sistemos funkcinę struktūrą sudaro: Administravimo ir naudotojų apskaitos, 

Duomenų įvedimo į duomenų bazes, Duomenų teikimo, Duomenų saugojimo, Duomenų 

apdorojimo posistemės, Analizės, Rodiklių, Publikavimo, Tyrimų duomenų bazės ir jų 

atliekamos funkcijos. 

24. Informacinės sistemos posistemių atliekamos pagrindinės funkcijos yra: 

24.1. Administravimo ir naudotojų apskaitos posistemės pagrindinės funkcijos – 

administruoti Informacinės sistemos naudotojus ir fiksuoti jų veiksmus, uţtikrinti duomenų 

saugos reikalavimus; 

24.2. Duomenų įvedimo į duomenų bazes posistemės pagrindinės funkcijos – sudaryti sąlygas 

pagal Administravimo ir naudotojų apskaitos posistemėje esančius poţymius Tvarkytojui 

įvesti duomenis į Teisės aktų, Rodiklių, Statistinių duomenų, Klasifikatorių duomenų bazes, 

perkelti reikalingus duomenis iš švietimo ir mokslo registrų, informacinių sistemų (duomenų 

bazių) švietimo ir mokslo institucijoms įvesti duomenis ir integruoti juos su Informacinėje 

sistemoje esančiais duomenimis; 

24.3. Duomenų teikimo posistemės pagrindinė funkcija – teikti duomenis Gavėjams ir 

Informacinės sistemos naudotojams pagal Administravimo ir naudotojų apskaitos 

posistemėje nurodomus poţymius; 
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24.4. Duomenų saugojimo posistemės pagrindinė funkcija – saugoti į Administravimo ir 

naudotojų apskaitos bei Įvedimo į duomenų bazes posistemes įvestus duomenis ir ryšius tarp 

duomenų; 

24.5. Duomenų apdorojimo posistemės pagrindinė funkcija – pertvarkyti ir apdoroti 

duomenis. 

24.6. Analizės funkcija apima duomenų bei rodiklių analizę, naudojant šiuolaikines duomenų 

analizės priemones. Ji leidţia sistemos naudotojams atlikti duomenų bei rodiklių analizę 

pagal suteiktas priėjimo prie informacijos teises. 

24.7. Rodiklių funkcija suteikia naudotojams įrankius apibrėţti taisykles, pagal kurias 

skaičiuojami rodikliai, taip pat nustatyti indikatorius, kurie priklausomai nuo rodiklio įgytos 

reikšmės keičia savo reikšmę (pavyzdţiui, pagerėjo arba pablogėjo) ir pan. 

24.8. Publikavimo funkcijos apima: teises ir galimybes naudotis integruota prieiga prie 

analizės priemonių ir publikuojamų ataskaitų rezultatų; 

24.9. Tyrimų duomenų bazės funkcijos leidţia švietimo sistemos analitikams talpinti įvairias 

su švietimu susijusias tyrimų analizes, bei vartotojams ieškoti jau atliktų tyrimų, juos 

perţiūrėti, parsisiųsti ir vertinti. 

25. Informacinės sistemos posistemės atlieka šias detalias funkcijas: 

25.1. Administravimo ir naudotojų apskaitos posistemės funkcijos: 

25.1.1. tvarkyti Informacinės sistemos naudotojų teises; 

25.1.2. tvarkyti Informacinės sistemos naudotojų veiklas ir įvykius; 

25.1.3. tvarkyti klasifikatorius; 

25.1.4. tvarkyti duomenų tipus, struktūras ir ryšius; 

25.1.5. tvarkyti įvesties, saugojimo ir teikimo struktūras. 

25.2. Duomenų įvedimo į duomenų bazes posistemės funkcijos: 

25.2.1. įvesti duomenis į Teisės aktų duomenų bazę; 

25.2.2. įvesti duomenis į Rodiklių duomenų bazę; 

25.2.3. įvesti duomenis į Aprašomųjų duomenų bazę; 

25.2.4. įvesti duomenis į Klasifikatorių duomenų bazę; 

25.2.5. įvesti duomenis į Tyrimų duomenų bazę; 

25.2.6. importuoti duomenis iš registrų, kitų informacinių sistemų ir duomenų 

šaltinių; 

25.2.7. integruoti naujus duomenis su sistemoje esančiais duomenimis; 

25.2.8. nustatytu daţnumu atnaujinti duomenų bazėse esančią informaciją; 

25.2.9. teikti informaciją su švietimo valdymo informacine sistema  sujungtoms 

informacinėms sistemoms. 

25.3. Duomenų teikimo posistemės funkcijos: 

25.3.1. duomenis teikti per švietimo valdymo informacinės sistemos svetainę 

Informacinės sistemos naudotojams ir Gavėjams; 

25.3.2. duomenis teikti per švietimo valdymo informacinės sistemos svetainę 

Informacinės sistemos naudotojams; 

25.3.3. duomenis eksportuoti. 

25.4. Duomenų saugojimo posistemės funkcijos: 

25.4.1. saugoti teisės aktus, failus ir/arba nuorodas į juos; 

25.4.2. saugoti rodiklių duomenis ir informaciją apie rodiklius; 

25.4.3. saugoti tyrimus, failus ir/arba nuorodas į juos; 

25.4.4. saugoti statistinius duomenis; 

25.4.5. saugoti aprašomuosius duomenis; 

25.4.6. saugoti klasifikatorius; 

25.4.7. saugoti duomenis apie Informacinės sistemos naudotojus ir jų teises; 

25.4.8. saugoti duomenis apie Informacinės sistemos naudotojų veiklas; 
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25.4.9. saugoti duomenis apie įvykius. 

25.5. Duomenų apdorojimo posistemės funkcijos: 

25.5.1. tvarkyti teisės aktų ir rodiklių ryšius; 

25.5.2. tvarkyti duomenų ir rodiklių ryšius; 

25.5.3. tvarkyti duomenų pateikimo tekstine forma struktūras; 

25.5.4. tvarkyti duomenų pateikimą ţemėlapyje; 

25.5.5. tvarkyti švietimo valdymo informacinėje sistemoje patalpintus tyrimus; 

25.5.6. tvarkyti duomenų ir tyrimų ryšius; 

25.5.7. tvarkyti rodiklių ir tyrimų ryšius. 

26. Informacinės sistemos naudotojai pagal jiems suteiktas teises gali gauti Informacinės sistemos 

rodiklių, Teisės aktų, Aprašomųjų duomenų, Statistinių duomenų bazėse sukauptus duomenis. 

Duomenys teikiami pagal registruoto Informacinės sistemos naudotojo pasirinktą formą 

(informacinė kortelė, ţemėlapis, lentelė, diagrama), Gavėjams sudaroma galimybė vykdyti jų 

formuojamas uţklausas. 

27. Gavėjai gali gauti Informacinės sistemos rodiklių, Teisės aktų, Aprašomųjų duomenų bazėse 

sukauptų duomenų tipinių ataskaitų forma. 

 

VIII. INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGA 

 

28. Informacinės sistemos duomenų saugą reglamentuoja Švietimo valdymo informacinės sistemos 

duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 

2009 m. birţelio 29 d. įsakymu Nr. V1-12 (toliau – Informacinės sistemos duomenų saugos 

nuostatai) ir kiti Informacinės sistemos saugos politiką įgyvendinantys dokumentai. 

Informacinės sistemos Tvarkytojas privalo įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines 

saugos priemones, skiriamas Informacinės sistemos duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar 

neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kurio kito neteisėto tvarkymo. 

Šios priemonės nustatomos pagal: 

28.1. Lietuvos standartą LST ISO/IEC 27002; 

28.2. Lietuvos ir tarptautinius grupės „Informacijos technologija. Saugumo technika“ 

standartus; 

28.3. Informacinės sistemos duomenų saugos nuostatus; 

28.4. kitus duomenų saugą reglamentuojančius teisės aktus. 

 

IX. INFORMACINĖS SISTEMOS FINANSAVIMAS 

29. Informacinė sistema steigiama ir tvarkoma lėšomis, skiriamomis iš Lietuvos Respublikos 

valstybės biudţeto. 

 

X. INFORMACINĖS SISTEMOS MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS 

 

30. Informacinė sistema modernizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka. 
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Priedas 4  - Valstybės švietimo stebėsenos tvarkos aprašo projektas 

 

 

VALSTYBĖS ŠVIETIMO STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Valstybės švietimo stebėsenos (toliau vadinama švietimo stebėsena) tvarkos aprašas 

nustato švietimo stebėsenos tikslą ir uţdavinius, objektą, organizavimą ir vykdymą, švietimo 

stebėsenos rodiklius, disponavimą švietimo stebėsenos informacija bei stebėsenos finansavimą.  

2. Švietimo stebėsena – nuolatinė švietimo būklės ir kaitos analizė, vertinimas, 

prognozavimas.  

3. Švietimo stebėsenos paskirtis – sudaryti sąlygas visiems švietimo valdymo subjektams 

priimti pagrįstus sprendimus ir vykdyti švietimo kokybę laiduojantį valdymą.  

4. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Ţin., 

1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos statistikos įstatymu (Ţin., 1993, Nr. 

54-1048; Ţin., 2010, Nr. 137-6986), Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir 

savivaldybių įstaigų įstatymu (Ţin., 2000, Nr. 10-236; Ţin., 2010, Nr. 63-3088), Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Ţin., 1996, Nr. 63-1479; Ţin., 2011, Nr. 

65-3046) ir kitais teisės aktais. 

5. Šiame apraše vartojamos sąvokos: 

Analitinė informacija – duomenimis pagrįsti apibendrinimai ir išvados. 

Duomenys – surinkta kokybinė (aprašomoji) ir kiekybinė (statistinė) medţiaga, atspindinti 

stebimo objekto būklę. 

Duomenų apdorojimas – duomenų tikrinimas, sumavimas, grupavimas, klasifikavimas, 

statistinių lentelių ir grafikų rengimas. 

Duomenų tvarkymas – ataskaitų bei anketų, taisyklių joms pildyti rengimas, jų teikimas 

duomenų teikėjams, rinkimas ir rengimas apdoroti. 

Informacijos skelbimas – viešas duomenų ir analitinės informacijos pranešimas internete, 

spaudoje, per radiją, televiziją, konferencijose ir pan. 

Informacijos teikimas – duomenų ir analitinės informacijos perdavimas uţsakovams ir 

vienų stebėsenos vykdytojų kitiems.  

Indėlis į švietimą – pastangos ir/arba ištekliai, reikalingi švietimo sistemai veikti ir tikslams 

pasiekti. 

Oficiali švietimo statistika – švietimo statistikos duomenys, renkami pagal oficialią 

statistikos darbų programą. 

Rodiklis – būklės, skirtumų ir/ar pokyčių masto netiesioginis poţymis, matmuo. 

Rodiklio aprašas – rodiklio paskirties, skaičiavimo metodikos ir skaičiavimo daţnumo 

apibūdinimas, parengiamas  kuriant rodiklį. 
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Stebėsenos informacija – stebėsenos duomenų ir analitinės informacijos visuma. 

Stebėsenos subjektas – tas, kuris organizuoja ir/ar vykdo stebėseną. 

Švietimo kontekstas – išorinės sąlygos ir reikmės, turinčios įtakos švietimui. 

Švietimo pasekmė – švietimo rezultatų poveikis visuomenei. 

Švietimo procesas – prieţastiniais ryšiais susijusių, švietimo sistemoje vykstančių pokyčių 

eiga. 

Švietimo rezultatas – būvis pasibaigus tam tikram švietimo proceso etapui. 

Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Švietimo įstatyme vartojamas sąvokas. 

6. Švietimo stebėsenos principai: 

6.1. Tikslingumas – renkami tik tie duomenys ir informacija, kurie yra reikalingi ir 

tinkami švietimo būklei vertinti, švietimo valdymo subjektų sprendimams priimti. 

6.2. Sistemingumas – visa švietimo sistema stebima planingai, suderintai ir laikantis  

tęstinumo.  

6.3. Nešališkumas – švietimo stebėsena vykdoma be išankstinio nusistatymo, laikantis 

profesinio nepriklausomumo nuo įvairių interesų grupių. 

6.4. Patikimumas – duomenys renkami laikantis duomenų rinkimo standartų, skelbiama 

tikrovę atitinkanti informacija. 

6.5. Konfidencialumas  skelbiama tik apibendrinto pobūdţio informacija, garantuojanti 

asmens duomenų anonimiškumą.  

 

 

II. ŠVIETIMO STEBĖSENOS SISTEMOS TIKSLAS IR UŢDAVINIAI  

 

7. Švietimo stebėsenos sistemos paskirtis   Teikti informaciją, reikalingą švietimo 

politikai planuoti ir vertinti jos įgyvendinimą, taip pat stebėti, prognozuoti ir vertinti švietimo 

sistemos, jos posistemių ir atskirų elementų būklę pagal įvairius analitinius pjūvius. 

8. Švietimo stebėsenos  sistemos uţdaviniai yra šie: 

8.1. rinkti, kaupti duomenis apie švietimo sistemos būklę ir strateginių švietimo uţdavinių 

įgyvendinimo padėtį;  

8.2. analizuoti ir vertinti švietimo kaitą; 

8.3. teikti ir skelbti analitinę informaciją stebėsenos uţsakovams ir vartotojams. 

 

 

III. ŠVIETIMO STEBĖSENOS OBJEKTAS 

 

9. Švietimo stebėsenos objektas yra švietimo būklė atsiţvelgiant į švietimui keliamus 

tikslus, uţdavinius ir švietimo kontekstą. 

10. Švietimo stebėsenos sistemoje švietimas stebimas įvairiais aspektais: 

10.1. švietimo funkcionavimo (indėlis į švietimą, švietimo procesai, švietimo rezultatai ir 

švietimo pasekmės); 

10.2. švietimo sistemos sudėtinių dalių (formalusis švietimas, neformalusis švietimas, 

savišvieta, pagalba mokiniui, pagalba mokytojui ir mokyklai); 

10.3. ir kitais teminiais analitiniais aspektais 
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IV. ŠVIETIMO STEBĖSENOS ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

11. Švietimo stebėsenos uţsakovai ir vartotojai yra švietimo valdymo subjektai: Lietuvos 

Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Švietimo ir mokslo ministerija, kitos 

ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigos, apskričių viršininkai, savivaldybių 

institucijos, mokyklų steigėjai, mokyklų vadovai. Švietimo stebėsenos vartotojai gali būti ir kiti 

suinteresuoti subjektai. 

12. Švietimo stebėsenos sistema apima: 

12.1. rodiklių kūrimą ir atnaujinimą; 

12.2. duomenų rinkimo, į bendrą visoms švietimo informacinėms sistemoms ir registrams 

duomenų sandėlį, koordinavimą;  

12.3. duomenų rinkimą į duomenų sandėlį ir teikimą Švietimo stebėsenos sistemai bei 

kitoms su duomenų sandėliu susijusioms sistemoms; 

12.4. duomenų tvarkymą ir apdorojimą; 

12.5. rodiklių reikšmių apskaičiavimą; 

12.6. duomenų ir rodiklių analizę; 

12.7. tyrimų uţsakymą ir vykdymą; 

12.8. apţvalgų ir ataskaitų rengimą; 

12.9. švietimo sprendimų modeliavimą ir jų poveikio analizę; 

12.10. stebėsenos vartotojų ir uţsakovų informavimą apie švietimo būklę. 

13. Švietimo stebėsena sistemoje yra dviejų rūšių:  

13.1.  reguliari – pasikartojantys stebėsenos darbai atliekami remiantis rodiklių aprašuose 

ar statistikos darbų programoje numatytu daţnumu; 

13.2.  nereguliari – papildomi stebėsenos darbai atliekami remiantis atskiru švietimo 

valdymo subjektų sprendimu. 

14. Švietimo stebėsena vykdoma valstybės ir švietimo sistemos sudėtinių dalių mastu. 

14.1. valstybės lygmens švietimo stebėsena apima šalies švietimo būklės ir kaitos analizę, 

vertinimą, prognozavimą; 

15. Švietimo stebėsenos sistemoje organizavimas ir vykdymas: 

15.1. uţ valstybės lygmens švietimo stebėsenos organizavimą ir vykdymą atsakinga Švietimo 

ir mokslo ministerija bei švietimo ir mokslo ministro įgaliotos institucijos;  

15.2. valstybės lygmens analitinės informacijos poreikius švietimo stebėsenai tiria, rodiklius 

kuria ir atnaujina, duomenų ir rodiklių analizę atlieka, tyrimus uţsako, vykdo, apţvalgas bei 

ataskaitas rengia, švietimo sprendimus modeliuoja ir jų poveikį analizuoja, analitinę informaciją 

švietimo valdymo subjektams ir kitiems vartotojams teikia ir skelbia Švietimo ir mokslo ministerija 

bei švietimo ir mokslo ministro įgaliotos institucijos; 

15.3. valstybės lygmens švietimo stebėsenos duomenų ir rodiklių poreikius tiria, duomenų 

rinkimą koordinuoja, duomenis renka, kaupia, integruoja, tvarko, apdoroja, rodiklių reikšmes 

apskaičiuoja, oficialius duomenis bei rodiklių reikšmes skelbia ir teikia Švietimo ir mokslo 

ministerijos įgaliota institucija vadovaudamasi Švietimo valdymo informacijos sistemos (toliau – 

ŠVIS) nuostatais; 

15.4. valstybės lygmens švietimo stebėsenos vykdytojų (ŠVIS administruojančios institucijos 

ar kt.) reguliariai stebėsenai uţsakomus duomenis Švietimo ir mokslo ministerijos įstaigos, 

apskričių viršininkų, savivaldybių, mokyklų administracijos, Švietimo ir mokslo ministerijos 
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biudţeto lėšomis finansuojamos nacionalinių ir tarptautinių švietimo tyrimų vykdymo grupės teikia 

neatlygintinai;  

15.5. valstybės lygmens švietimo stebėsenos vykdytojai naudoja kitų institucijų  Statistikos 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 

Vidaus reikalų ministerijos, Finansų ministerijos ir kt.  viešai skelbiamus  duomenis. Kiti 

reikalingi duomenys gali būti uţsakomi remiantis Švietimo ir mokslo ministerijos su šiomis 

institucijomis sudarytomis duomenų teikimo sutartimis.  

 

 

V. ŠVIETIMO STEBĖSENOS SISTEMOS RODIKLIAI 

 

16. Valstybės švietimo stebėsenos rodiklių sąrašą sudaro rodikliai, atspindintys švietimo 

sistemos būklę, skirtumų ir/ar pokyčių mastą bei svarbiausių nacionalinių švietimo tikslų 

įgyvendinimą.  

17. Švietimo stebėsenos sistemoje rodikliai yra skirstomi į šias grupes; 

17.1. Branduolio rodikliai; 

17.2. Aktualijų rodikliai; 

17.2.1. Iniciatyvų; 

17.2.2. Statistiniai; 

17.2.3. Laisvai pasirenkamieji. 

18. Uţ iniciatyvų rodiklius yra atsakinga švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) 

19. Uţ statistinius rodiklius yra atsakingas švietimo informacinių technologijų centras 

(ŠITC) 

20. švietimo valdymo subjektai gali parengti ir pasitvirtinti rodiklius savo stebėsenos 

reikmėms. 

 

VI. ŠVIETIMO STEBĖSENOS BRANDUOLIO RODIKLIŲ ATNAUJINIMAS 

 

21. Branduolio rodiklius priţiūri nuolatinė  darbo grupė  sudaryta iš  ŠMM departamentų 

vadovų  ir  švietimo ir mokslo viceministrų arba jų  įgaliotų asmenų. 

22. Darbo grupė sprendţia dėl Branduolio rodiklių papildymo, pašalinimo ir keitimo. 

23. Pasiūlymus dėl branduolio rodiklių atnaujinimo gali teikti visos suinteresuotos 

institucijos. 

 

VII. DISPONAVIMAS ŠVIETIMO STEBĖSENOS INFORMACIJA 

 

24. Valstybės švietimo būklės rodikliai ir oficialūs švietimo statistikos duomenys yra vieši. 

Vieša informacija nemokamai prieinama visiems švietimo stebėsenos subjektams. Visais valstybės 

lygmens švietimo duomenimis ir analitine informacija disponuoja Švietimo ir mokslo ministerija ir 

jos įgaliotos institucijos. 

25. Švietimo politikos formuotojai t.y. susijusių ministerijų darbuotojai, politikai turi 

prieigą prie branduolio rodiklių bei viešai publikuojamų rodiklių, kurie atspindi bendrą Lietuvos 

švietimo sistemos bei atskirų jos elementų būklę. 
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26. Asmenys analizuojantys pateiktus duomenis gali disponuoti visa į duomenų sandėlį 

surenkama informacija bei visais rodikliais. 

27. Visuomenei bei kitiems švietimo sistemos būklę suinteresuotiems asmenims bei 

institucijoms yra prieinamos viešos duomenų bei rodiklių analizės. 

 

VIII. ŠVIETIMO STEBĖSENOS FINANSAVIMAS. 

 

28. Švietimo stebėsenos sistemos finansavimas yra vykdomas ITC lėšomis. 

 

______________________________ 
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Priedas 5  - Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenų saugos 

nuostatų projektas 

 

 

ŠVIETIMO VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Švietimo valdymo informacinės sistemos saugos nuostatų (toliau – Saugos nuostatai) tikslas – 

nustatyti ir įgyvendinti organizacines, technines ir kitas priemones, suteikiančias galimybę 

saugiai rinkti, apdoroti, kaupti, saugoti Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) 

objektų duomenis, juos teikti švietimo ir mokslo registrams, informacinėms sistemoms, 

suinteresuotiems juridiniams ir fiziniams asmenims. 

2.  Saugos nuostatai parengti pagal Bendruosius elektroninės informacijos saugos valstybės 

institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Ţin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-

1891), Saugos dokumentų turinio gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministro 2007 m. geguţės 8 d. įsakymu Nr. 1V-172 (Ţin., 2007, Nr. 53-2070). 

3. Saugos nuostatai privalomi ŠVIS naudotojams, administratoriui ir Saugos įgaliotiniui. 

4. ŠVIS saugos politiką (toliau – saugos politika) apima Saugos nuostatai, ŠVIS saugaus 

elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės (toliau – Tvarkymo taisyklės), ŠVIS veiklos 

tęstinumo valdymo planas (toliau – Valdymo planas), ŠVIS naudotojų administravimo taisyklės 

(toliau – Administravimo taisyklės), kiti teisės aktai, reglamentuojantys ŠVIS duomenų 

tvarkymo teisėtumą ir saugos valdymą. 

5.  Saugos politika vykdoma šiomis prioritetinėmis kryptimis: 

5.1. įgyvendinant atliekamų veiksmų su ŠVIS duomenimis automatinį stebėjimą ir įrašų 

kaupimą; 

5.2.  įgyvendinant prieigos teisių prie ŠVIS duomenų suteikimą ir duomenų naudotojo tapatumo 

identifikavimą; 

5.3. įgyvendinant ŠVIS duomenų kopijavimą, archyve esančių duomenų saugą; 

5.4. įgyvendinant ŠVIS duomenų saugą nuo ţalingos programinės įrangos poveikio; 

5.5. įrengiant saugias ŠVIS tvarkyti skirtas patalpas ir kompiuterizuotas darbo vietas jose; 

5.6. įgyvendinant ŠVIS duomenų naudotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemą; 

5.7. įgyvendinant ŠVIS duomenų integralumą su švietimo ir mokslo registrais ir informacinėmis 

sistemomis; 

5.8. įgyvendinant ŠVIS duomenų saugos priemones nuo nesankcionuoto poveikio ŠVIS 

programinei, techninei įrangai ir (ar) ŠVIS programinės įrangos modifikavimo. 

6. ŠVIS valdytojas yra Švietimo informacinių technologijų centras (toliau – ITC), buveinės 

adresas – Suvalkų g. 1, LT-03106 Vilnius.  

7. ŠVIS tvarkytojas yra ITC. 

8. ITC direktorius paskiria ŠVIS saugos įgaliotinį (toliau – Saugos įgaliotinis), tvirtina Saugos 

nuostatus, Tvarkymo taisykles, Valdymo planą, Administravimo taisykles, priţiūri ŠVIS saugos 

politiką reglamentuojančių teisės aktų parengimą ir įgyvendinimą.  

9. ITC direktorius turi: 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=42817&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=296510&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=296510&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=297532&b=
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9.1. paskirti ŠVIS saugos įgaliotinį (toliau – Saugos įgaliotinis), tvirtinti Saugos nuostatus, 

Tvarkymo taisykles, Valdymo planą, Administravimo taisykles, priţiūrėti ŠVIS saugos 

politiką reglamentuojančių teisės aktų parengimą ir įgyvendinimą. 

9.2. pavesti Saugos įgaliotiniui organizuoti ir kontroliuoti saugos politiką reglamentuojančių 

teisės aktų įgyvendinimą ITC; 

9.3. paskirti ŠVIS administratorių, jam pavesti uţtikrinti ŠVIS tarnybinės stoties saugų 

funkcionavimą, administruoti ŠVIS duomenų bazę Saugos nuostatų ir kitų saugos politiką 

reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka; 

9.4. nustatyti reikalavimus Saugos įgaliotiniui, ŠVIS administratoriui ir ŠVIS duomenų 

naudotojų kvalifikacijai; 

9.5. paskirti ŠVIS duomenų naudotojus, jiems pavesti tvarkyti ŠVIS duomenis. 

10.  ŠVIS duomenų sauga uţtikrinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 

balandţio 19 d. nutarimu Nr. 451 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo 

taisyklių patvirtinimo“ (Ţin., 2004, Nr. 58-2061; Ţin., 2007, Nr. 110-4506),  , Saugos 

dokumentų turinio gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 

m. geguţės 8 d. įsakymu Nr. 1V-172 (Ţin., 2007, Nr. 53-2070), Lietuvos standartu LST ISO/IEC 

17799:2006, Lietuvos ir tarptautiniais ,,Informacijos technologija. Saugumo technika“ grupės 

standartais, Saugos nuostatais, Tvarkymo taisyklėmis, Valdymo planu, Administravimo 

taisyklėmis, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais saugų ŠVIS duomenų tvarkymą. 

 

II. ŠVIS ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS SAUGOS VALDYMAS 

 

11.  ŠVIS priskiriama trečiajai informacinės sistemos kategorijai. ŠVIS duomenis sudaro bendrieji 

(nurodyti ŠVIS nuostatuose) ir technologiniai (ŠVIS duomenų naudotojo) duomenys. Trečiosios 

kategorijos informacinių sistemų elektroninės informacijos papildomi techniniai saugos 

reikalavimai: 

11.1. Saugos įgaliotinis ŠVIS atitikties vertinimą atlieka ne rečiau kaip kartą per dvejus 

metus. Saugos įgaliotinis, teisės aktų nustatyta tvarka atlikdamas ŠVIS saugos atitikties 

vertinimą, turi: 

11.1.1. įvertinti saugos dokumentų ir realios informacijos saugos situacijos atitiktį; 

11.1.2. inventorizuoti ŠVIS techninę ir programinę įrangą; 

11.1.3. patikrinti (įvertinti) ŠVIS naudotojams suteiktų teisių ir vykdomų funkcijų 

atitiktį; 

11.1.4. įvertinti pasirengimą uţtikrinti ŠVIS veiklos tęstinumą įvykus saugos 

incidentui. 

11.1.5. Saugos įgaliotinis atlikęs saugos atitikties vertinimą, parengia pastebėtų 

trūkumų šalinimo planą, kurį tvirtina, atsakingus vykdytojus paskiria ir įgyvendinimo 

terminus nustato ITC direktorius. 

11.2. ŠVIS turi perspėti administratorių, kai pagrindinėje ŠVIS kompiuterinėje įrangoje 

sumaţėja iki nustatytos pavojingos ribos laisvos kompiuterio atminties ar vietos diske, ilgą 

laiką stipriai apkraunamas centrinis procesorius ar kompiuterių tinklo sąsaja; 

11.3. viešaisiais telekomunikaciniais tinklais perduodamos ŠVIS elektroninės informacijos 

konfidencialumas turi būti uţtikrintas, naudojant šifravimą, virtualų privatų tinklą (angl. 

virtual private network), skirtines linijas, saugų valstybinį duomenų perdavimo tinklą ar 

kitas priemones; 

11.4. ŠVIS turi būti registruojami ir nustatytą laiką saugomi duomenys apie ŠVIS įjungimą, 

išjungimą, sėkmingus ir nesėkmingus bandymus registruotis ŠVIS, kitus saugai svarbius 

įvykius, nurodant ŠVIS naudotojo identifikatorių ir įvykio laiką; ši informacija turi būti 

reguliariai analizuojama; 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=297532&b=
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11.5. institucija turi numatyti atsargines patalpas, į kurias galėtų laikinai perkelti ŠVIS įrangą, 

nesant galimybių tęsti veiklą pagrindinėse patalpose; institucijos ŠVIS veiklos tęstinumo 

valdymo planas turi uţtikrinti ŠVIS veiklos atnaujinimą atsarginėse patalpose per tokį 

laikotarpį, kad nebūtų nusiţengta institucijos įsipareigojimams, susijusiems su ŠVIS veikla; 

11.6. kopijų darymas turi būti fiksuojamas ţurnale. Kopijos turi būti saugomos uţrakintoje 

nedegioje spintoje; 

11.7. elektroninė informacija kopijose turi būti uţšifruota arba turi būti imtasi kitų priemonių, 

neleidţiančių panaudoti kopijų neteisėtam elektroninės informacijos atkūrimui; 

11.8. periodiškai turi būti atliekami elektroninės informacijos atkūrimo iš kopijų bandymai; 

11.9. atsarginės laikmenos su programine įranga turi būti laikomos nedegioje spintoje; 

11.10. slaptaţodį turi sudaryti ne maţiau kaip 6 simboliai ir slaptaţodis turi būti sudarytas iš 

raidţių, skaičių ir specialiųjų simbolių. Slaptaţodis turi būti keičiamas ne rečiau kaip kas 6 

mėnesius; 

11.11. slaptaţodţiams neturi būti naudojama asmeninio pobūdţio informacija. Pirmojo 

prisijungimo prie informacinės sistemos metu iš ŠVIS naudotojo turi būti reikalaujama, kad 

jis pakeistų slaptaţodį. Draudţiama slaptaţodţius atskleisti tretiesiems asmenims. 

12. Saugos įgaliotinis turi: 

12.1. Vieną kartą per kalendorinius metus įvertinti rizikos veiksnių tikėtinumą ŠVIS 

duomenims, techninei, programinei įrangai, registravimo dokumentams, patalpoms, 

išnagrinėti įrašus rizikos veiksnių tikėtinumo registravimo ţurnale, parengti pirmojo 

pusmečio – iki liepos mėnesio 10 dienos, antrojo pusmečio – iki kitų metų sausio mėnesio 

10 dienos Rizikos ataskaitą. Rizikos ataskaitą tvirtina ITC direktorius; 

12.2. per 10 kalendorinių dienų, patvirtinus Rizikos ataskaitą, parengti Trūkumų šalinimo 

planą (toliau – Planas), Plane nurodyti rizikos veiksnius šalinančias priemones, priemonių 

vykdymo terminus, vykdytojus. Planą tvirtina ITC direktorius. 

13. Rizikos veiksnių ŠVIS duomenims, techninei, programinei įrangai, registravimo dokumentams, 

patalpoms tikėtumui vertinti turi būti naudojama penkiabalė rizikos veiksnių tikėtinumo ir ţalos 

vertinimo metodika: 

13.1. nereikšmingas rizikos veiksnių tikėtinumas, ţala – 1 balas; 

13.2. maţas rizikos veiksnių tikėtinumas, ţala – 2 balai; 

13.3. vidutinis rizikos veiksnių tikėtinumas, ţala – 3 balai; 

13.4. didelis rizikos veiksnių tikėtinumas, ţala – 4 balai; 

13.5. labai didelis rizikos veiksnių tikėtinumas, ţala – 5 balai. 

 

III. ORGANIZACINIAI IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

 

14. ŠVIS duomenų naudotojų darbo su ŠVIS duomenimis ir registravimo dokumentais tvarka 

nurodyta ŠVIS nuostatuose. 

15. ŠVIS duomenims apsaugoti nuo kenksmingos programinės įrangos turi būti naudojamos 

programinės priemonės (viena iš jų): Symantec Norton Antivirus, McAfee, Virus Scan, Panda 

AntiVirus, Kaspersky AntiVirus,Dr. Web ir atnaujinamos ne rečiau kaip kartą per mėnesį. 

16. ŠVIS objektų duomenims saugiai rinkti, apdoroti, kaupti, saugoti, teikti švietimo ir mokslo 

registrams, informacinėms sistemoms, suinteresuotiems juridiniams ir fiziniams asmenims turi 

būti naudojamos programinės ir techninės įrangos naudojimą ribojančios pagrindinės 

priemonės, kuriose: 

16.1. realizuota galimybė ŠVIS duomenų naudotojams tik galiojančią programinę įrangą; 

16.2. realizuota ŠVIS duomenų naudotojams prieigos prie ŠVIS duomenų galimybė tik per 

registravimosi ir slaptaţodţių sistemą; 

16.3. realizuota galimybė ŠVIS duomenų naudotojams ne rečiau kaip kartą per pusmetį 

atnaujinti slaptaţodţius. Slaptaţodţius draudţiama atskleisti tretiesiems asmenims; 
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16.4. naudojama ŠVIS administravimo programinės įrangos ugniasienė; 

16.5. realizuota galimybė nustatyti prieigos prie ŠVIS duomenų autorius, fiksuoti jų atliktus 

veiksmus ir juos kaupti; 

16.6. realizuota galimybė visas uţklausas į ŠVIS duomenų bazę fiksuoti programiniu būdu. 

17. Saugos įgaliotinis turi organizuoti Švietimo informacinių technologijų centre ŠVIS 

programinės, techninės įrangos naudojimą ribojančių priemonių įgyvendinimą. 

18. ŠVIS duomenų kopijų kūrimo tvarkos apraše, patvirtintame ITC direktoriaus, turi būti 

nurodoma: 

18.1. ŠVIS duomenų kopijų kūrimo periodiškumas; 

18.2. ŠVIS duomenų kopijų saugojimo priemonės, būdai ir vieta; 

18.3. ŠVIS duomenų iš kopijų atkūrimo tvarka; 

18.4. ŠVIS duomenų kopijų naikinimo tvarka; 

18.5. asmens, atsakingo uţ ŠVIS duomenų kopijų kūrimą, saugojimą, atkūrimą, sunaikinimą, 

teisės ir pareigos. 

 

IV. REIKALAVIMAI PERSONALUI 

 

19. ŠVIS objektų duomenims saugiai rinkti, apdoroti, sisteminti, kaupti, saugoti ir teikti švietimo ir 

mokslo registrams, informacinėms sistemoms, suinteresuotiems juridiniams ir fiziniams 

asmenims, kitiems duomenų naudotojams gali asmenys, susipaţinę su ŠVIS nuostatais, registrų 

ir informacinių sistemų saugumo politiką reglamentuojančiais teisės aktais. 

20. Saugos įgaliotinis privalo išmanyti pagrindinius informacijos saugos principus, turėti atitinkamą 

kvalifikaciją (kvalifikacijos tobulinimo kursai, pradinis saugaus darbo su duomenimis 

mokymas, ECDL vartotojo sertifikatas ar pan.), darbo su duomenų bazėmis, operacinėmis 

sistemomis, taikomosiomis programomis patirties. 

21. Saugos įgaliotinis turi: 

21.1. vertinti rizikos veiksnių tikėtinumus ir ţalos galimybes, organizuoti ir kontroliuoti 

trūkumų šalinimą; 

21.2. vertinti saugos politiką reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, prireikus teikti 

siūlymus dėl saugos politiką reglamentuojančių teisės aktų. 

22. ŠVIS administratorius turi: 

22.1. išmanyti darbą su kompiuterių tinklais; 

22.2. turėti ŠVIS tvarkyti naudojamų sisteminių programinių priemonių Windows, Unix, 

Informix, Oracle administravimo patirties; 

22.3. mokėti administruoti informacinių sistemų duomenų bazes; 

22.4. uţtikrinti ŠVIS saugą saugumo politiką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

23. ŠVIS duomenų naudotojai turi: 

23.1. turėti darbo su kompiuteriu įgūdţių; 

23.2. mokėti tvarkyti ŠVIS duomenis ŠVIS nuostatuose nurodyta tvarka; 

23.3. išmanyti informacinių sistemų saugumo politiką reglamentuojančius teisės aktus. 

 

V. ŠVIS NAUDOTOJŲ SUPAŢINDINIMO SU SAUGOS DOKUMENTAIS PRINCIPAI 

 

24. Saugos įgaliotinis turi nuolat organizuoti ŠVIS duomenų naudotojų, ŠVIS administratoriaus 

kvalifikacijos tobulinimą duomenų saugos klausimais, supaţindinti su saugos politiką 

reglamentuojančiais teisės aktais, saugaus darbo su duomenimis būdais. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
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25. Saugos nuostatai ir kiti saugos politiką reglamentuojantys teisės aktai iš esmės perţiūrimi ir 

prireikus keičiami ne rečiau kaip kartą per metus. 

26. ŠVIS tvarkytojas privalo įgyvendinti šiuose Saugos nuostatuose ir kituose teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose ŠVIS duomenų saugų tvarkymą, nustatytas organizacines, technines ir 

kitas priemones. 

27. Saugos įgaliotinis, ŠVIS duomenų naudotojai, ŠVIS administratorius raštu įsipareigoja 

nepaţeisti šių Saugos nuostatų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių ŠVIS duomenų saugų 

tvarkymą. 

28. Duomenys apie ŠVIS duomenų naudotojų, ŠVIS administratoriaus atliktus veiksmus su ŠVIS 

duomenimis saugomi neterminuotai. 

29. Saugos įgaliotinis, ŠVIS duomenų naudotojai, ŠVIS administratorius, paţeidę šių Saugos 

nuostatų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių ŠVIS duomenų saugų tvarkymą, reikalavimus, 

atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

______________ 
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Priedas 6  - Švietimo stebėsenos sistemos modelio tobulinimo paslaugos 
 

Techninėje specifikacijoje  

suformuota uţduotis 
Vieta dokumente Uţduoties atitikimas 

1. Atlikti švietimo 

darbuotojų nuomonės 

tyrimą ir atsakyti šias 

uţduotis. 

1.1. Išsiaiškinti ir 

įvertinti Švietimo ir 

mokslo ministerijos 

bei jai pavaldţių 

institucijų 

darbuotojų ir kitų 

Švietimo valdymo 

informacinės 

sistemos ir švietimo 

registrų vartotojų 

statistinės 

informacijos 

(duomenų bei 

rodiklių) poreikius, 

naudojimosi 

esamomis 

informacinėmis 

sistemomis ir 

registrais patirtį, 

būdus bei problemas. 

1.2. Išanalizuoti esamą 

Valstybės švietimo 

Stebėsenos sistemą 

(stebėsenos tvarką, 

modelį, rodiklius, 

duomenis ir jų 

šaltinius) ir įvertinti 

jos atitikimą 

vartotojų 

poreikiams. 

1.3. Įvertinti švietimo 

sistemos stebėseną 

reglamentuojančius 

teisės aktus jų 

tinkamumo švietimo 

Stebėsenos 

poreikiams aspektu. 

1.4. Atlikti uţsienio šalių 

2 skyrius „Švietimo sistemos 

darbuotojų nuomonės tyrimo 

rezultatai“ 

Priedas 1 - Pastabos dėl 

Valstybės švietimo stebėsenos 

rodiklių skaičiavimo   

 

 

Atliktas „Švietimo sistemos 

darbuotojų nuomonės tyrimas“: 

• Išsiaiškinti ir įvertinti 

Švietimo ir mokslo 

ministerijos bei jai 

pavaldţių institucijų 

darbuotojų ir kitų 

Švietimo valdymo 

informacinės sistemos 

ir švietimo registrų 

vartotojų statistinės 

informacijos (duomenų 

bei rodiklių) poreikiai, 

naudojimosi esamomis 

informacinėmis 

sistemomis ir registrais 

patirtis, būdai bei 

problemos. 

• Išanalizuota esama 

Valstybės švietimo 

stebėsenos sistema 

(stebėsenos tvarka, 

modelis, rodikliai, 

duomenys ir jų 

šaltiniai) ir įvertinti jos 

atitikimą vartotojų 

poreikiams. 

• Atliktos uţsienio šalių 

švietimo stebėsenos 

sistemų ir jų 

funkcionavimo būdų 

analizės ir pateikta 

Švietimo valdymo 

informacinių sistemų 

raidos tendencijų 

apţvalga. 

• Apibrėţti keli 

alternatyvūs švietimo 

stebėsenos modeliai, 

pateikti jų 
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Techninėje specifikacijoje  

suformuota uţduotis 
Vieta dokumente Uţduoties atitikimas 

švietimo stebėsenos 

sistemų ir jų 

funkcionavimo būdų 

analizę ir pateikti 

Švietimo valdymo 

informacinių sistemų 

raidos tendencijų 

apţvalgą. 

1.5. Sukurti keletą 

alternatyvių švietimo 

Stebėsenos modelių, 

pateikti jų 

įgyvendinimo 

galimybių vertinimą. 

 

įgyvendinimo 

galimybių vertinimai. 

 

Suorganizuotos 

užsienio šalių 

specialistų paskaitos 

Lietuvoje. 

 

2.  Suderinus su uţsakovu 

švietimo Stebėsenos 

modelį, parengti jo 

informacinio turinio 

aprašą (rodiklių sistemos 

struktūrinį modelį, 

rodiklių sąrašą ir aprašus). 

2.1.  Modelio paskirčių ir 

funkcionalumo 

(stebėsenai teikiamų 

galimybių) 

aprašymas; 

2.2.  Modelio struktūrinė 

organizacija 

(analizės sritys, 

pjūviai, ryšiai, 

rodiklių sistema ir 

kt.); 

2.3. Modelio 

organizacinė aplinka 

(administratoriai, 

naudotojų grupės, 

naudojimo būdai, 

atsakomybės ir 

teisės); 

2.4. Modelio 

informacinė- 

technologinė aplinka 

(patikslintos esamos 

ŠVIS funkcijos, 

sąsajos su kitomis 

4 skyrius “ Siūlomas Lietuvos 

švietimo stebėsenos modelis“ 
• Atliktas modelio paskirčių 

ir funkcionalumų 

aprašymas, kuriame 

detaliai aprašoma, kokius 

funkcionalumus bei 

stebėsenos galimybes turės 

modelis. 

• Parengta modelio 

struktūrinė organizacija, 

apimanti duomenų rinkimo 

bei rodiklių sudarymo 

logikos aprašymą. 

• Aprašyta modelio 

informacinė – technologinė 

aplinka, kurioje aptariami 

modelio funkcionalumai 

pagal pagrindines sistemos 

naudotojų grupes. 

• Pateiktos modelio 

įgyvendinimo, tvarumo 

palaikymo ir 

funkcionavimo uţtikrinimo 

rekomendacijos, kuriose 

pateikiama kokybės 

uţtikrinimo strategija, 

aptariami sistemos 

valdytojai bei tvarkytojai. 
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Techninėje specifikacijoje  

suformuota uţduotis 
Vieta dokumente Uţduoties atitikimas 

informacinėmis 

sistemomis, 

registrais ir kt. tiek 

teikiant tiek gaunant 

duomenis); 

2.5. Modelio 

įgyvendinimo, 

tvarumo palaikymo 

ir funkcionavimo 

kokybės uţtikrinimo 

rekomendacijos. 

 

3. Švietimo stebėsenos 

modelio įgyvendinimo 

planas: 

2.6. reikalingų švietimo 

Stebėsenos modeliui 

tinkamai 

funkcionuoti teisės 

aktų projektai ir/arba 

keitimų projektai; 

2.7. nuostatų, saugos 

dokumentų ir kitų, 

reikalingų tinkamai 

funkcionuoti ŠVIS , 

teisės aktų projektai, 

arba keitimo 

projektai; 

2.8. funkcinės – 

techninės 

specifikacijos 

parengimas; 

2.9. techninės įrangos 

pirkimo dokumentų 

parengimas; 

2.10. sistemos diegimo 

paslaugų pirkimo 

dokumentų 

parengimas; 

2.11. kokybės 

uţtikrinimo 

strategija; 

2.12. pilotinių 

įstaigų/organizacijų 

modelio diegimui 

6 skyrius “Modelio 

įgyvendinimo planas“ 

2 priedas „ Modelio funkcinė 

– techninė specifikacija“ 

4 priedas „Valstybės švietimo 

stebėsenos tvarkos aprašas„ 

3 priedas „ Švietimo valdymo 

informacinės sistemos 

nuostatai“ 

5 priedas „ Švietimo valdymo 

informacinės sistemos 

duomenų saugos nuostatai“ 

Buvo detaliai aprašytas modelio 

įgyvendinimo planas, kuriame 

pateikti pagrindiniai įgyvendinimo 

ţingsniai ir numatoma jų 

įgyvendinimo trukmė. Modelio 

įgyvendinimo ţingsniai atitinka 

techninės specifikacijoje 

suformuluotose uţduotyse 

nurodytus punktus. Buvo pateikti 

ir analizuojami organizaciniai, 

techniniai aspektai bei aptariami 

pagrindiniai modelio 

įgyvendinimo principai. Taip pat 

prie modelio įgyvendinimo plano 

buvo pateikti šių dokumentų 

keitimo/atnaujinimo projektai: 

• ŠVIS funkcinė - techninė 

specifikacija; 

• techninės įrangos pirkimo 

dokumentai; 

• sistemos diegimo paslaugų 

pirkimo dokumentai;  

• švietimo stebėsenos 

tvarkos aprašas; 

• ŠVIS nuostatai; 

• ŠVIS duomenų saugos 

nuostatai. 
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Techninėje specifikacijoje  

suformuota uţduotis 
Vieta dokumente Uţduoties atitikimas 

pasirinkimas; 

2.13. sistemos 

testavimo uţduotys 

ir planas; 

2.14. sistemos 

testavimas; 

2.15. diegimo prieţiūra; 

2.16. darbuotojų 

mokymų programų 

ir plano parengimas; 

2.17. darbuotojų 

mokymai. 

 

4. Įvertinti duomenų 

rodikliams 

prieinamumą, 

nurodyti jų esamus 

arba būtinus naujus 

šaltinius (IS, registrus 

ir kt.), pateikti 

siūlymus dėl šaltinių 

duomenų elementų 

sąrašo modifikavimo. 

4.1. Struktūruotas pagal 

pasirinktą modelį 

trumpųjų rodiklių 

pavadinimų sąrašas; 

4.2. Kiekvieno 

rodiklio aprašai. 

Skyrius 2 “Švietimo sistemos 

darbuotojų nuomonės tyrimo 

rezultatai“ 

4 skyrius “ Siūlomas Lietuvos 

švietimo stebėsenos modelis“ 

Skyrius 5“Valstybės švietimo 

stebėsenos rodiklių sąrašas ir 

jų aprašai” 

7 priedas “ Detalus 

branduolio rodiklių sąrašas” 

 

Buvo suformuota darbo grupė 

branduolio rodikliams suformuoti. 

Buvo parengtas trumpasis 

branduolio rodiklių sąrašas, 

nurodant rodiklio pavadinimą, 

skaičiavimo formulę ir šaltinį, iš 

kurio yra imamai duomenys 

rodiklio skaičiavimui. 
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Priedas 7  - Detalus branduolio rodiklių sąrašas 
Švietimo 

grandis Skaitiklis Vardiklis 

 Švietimo rinkos dydis 

ISCED (0) Asmenų skaičius [5; 7) metų  - 

ISCED (1) 

Asmenų skaičius [7; 11) metų amţiaus + asmenys neturintys pradinio 

išsilavinimo ir nesimokantys kitoje pakopoje (MR) - 

ISCED (2) 

Asmenų skaičius [11; 17) metų amţiaus + asmenys neturintys 

pagrindinio išsilavinimo ir nesimokantys kitoje pakopoje (MR) - 

ISCED (3) 

Asmenų skaičius [17; 19) metų amţiaus + asmenys neturintys vidurinio 

išsilavinimo ir nesimokantys kitoje pakopoje (MR) - 

ISCED (4) 

Asmenų skaičius [17; 19) metų amţiaus + asmenys neturintys profesinio 

išsilavinimo ir nesimokantys kitoje pakopoje (MR) - 

ISCED (5-7) 

Asmenų skaičius [18; 25) metų amţiaus + asmenys neturintys auštojo 

išsilavinimo, bet turintys vidurinį arba profesinį išsilavinimą ir 

nesimokantys kitoje pakopoje (MR) - 

Vaikus auginančių šeimų, gyvenančių ţemiau skurdo ribos, dalis (%) 

ISCED (0) 

Šeimų auginančių bent vieną ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankantį 

vaiką (MR)  ir esančių ţemiau skurdo ribos skaičius (SO) 

Šeimų auginančių bent vieną ikimokyklinio ugdymo įstaigą 

lankantį vaiką (MR) skaičius 

ISCED (1) 

Šeimų auginančių bent vieną pradinio ugdymo įstaigą lankantį vaiką 

(MR)  ir esančių ţemiau skurdo ribos skaičius (SO) 

Šeimų auginančių bent vieną pradinio ugdymo įstaigą lankantį 

vaiką (MR)  skaičius  

ISCED (2) 

Šeimų auginančių bent vieną pagrindinio ugdymo įstaigą lankantį vaiką 

(MR)  ir esančių ţemiau skurdo ribos skaičius (SO) 

Šeimų auginančių bent vieną pagrindinio ugdymo įstaigą lankantį 

vaiką (MR)  skaičius (SO) 

ISCED (3) 

Šeimų auginančių bent vieną vidurinio ugdymo įstaigą lankantį vaiką 

(MR)  ir esančių ţemiau skurdo ribos skaičius (SO) 

Šeimų auginančių bent vieną vidurinio ugdymo įstaigą lankantį 

vaiką (MR) skaičius (SO) 

ISCED (4) 

Šeimų auginančių bent vieną profesinio mokymo įstaigą lankantį vaiką 

(MR)  ir esančių ţemiau skurdo ribos skaičius (SO) 

Šeimų auginančių bent vieną profesinio mokymo įstaigą lankantį 

vaiką (MR) skaičius (SO) 

ISCED (5-7) 

Šeimų ,kuriose yra bent vienas aukštojo mokslo įstaigoje besimokantis 

asmuo (SR)  ir esančių ţemiau skurdo ribos skaičius (SO) 

Šeimų auginančių bent vieną aukštojo mokslo įstaigą lankantį vaiką 

(SR) skaičius (SO) 

Asmenų apsilankiusių gydymo įstaigoje dėl netrauminių prieţasčių skaičius  

ISCED (0) 

Besimokančiųjų ikimokyklinio ugdymo įstaigose (MR) kreipimųsi į 

gydytoją skaičius per metus dėl netrauminių prieţasčių (SV) 

Asmenų skaičius besimokančių ikimokyklinio ugdymo įstaigose 

(MR) 
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Švietimo 

grandis Skaitiklis Vardiklis 

ISCED (1) 

Besimokančiųjų1 pakopoje (MR) kreipimųsi į gydytoją skaičius per 

metus dėl netrauminių prieţasčių (SV) Asmenų skaičius besimokančių 1 pakopoje (MR) 

ISCED (2) 

Besimokančiųjų 2 pakopoje (MR) kreipimųsi į gydytoją skaičius per 

metus dėl netrauminių prieţasčių (SV) Asmenų skaičius besimokančių 2 pakopoje (MR) 

ISCED (3) 

Besimokančiųjų 3 pakopoje (MR) kreipimųsi į gydytoją skaičius per 

metus dėl netrauminių prieţasčių (SV) Asmenų skaičius besimokančių 3 pakopoje (MR) 

ISCED (4) 

Besimokančiųjų  profesiniame mokyme (MR) kreipimųsi į gydytoją 

skaičius per metus dėl netrauminių prieţasčių (SV) Asmenų skaičius (MR) besimokančių profesinėse mokyklose (ŠM)  

ISCED (5-7) 

Besimokančiųjų skaičius aukštajame moksle (SR) kreipimųsi į gydytoją 

skaičius per metus dėl netrauminių prieţasčių (SV) Asmenų skaičius įregistruotas studentų registre (SR) 

Administracinius paţeidimus padariusių besimokančiųjų skaičius  

ISCED (0) 

Besimokančiųjų ikimokyklinio ugdymo įstaigose (MR) ir padariusių 

administracinių teisės paţeidimų (AP) per metus skaičius 

Asmenų skaičius besimokančių ikimokyklinio ugdymo įstaigose 

(MR) 

ISCED (1) 

Besimokančiųjų 1 pakopoje (MR) ir padariusių administracinių teisės 

paţeidimų (AP) per metus skaičius Asmenų skaičius besimokančių 1 pakopoje (MR) 

ISCED (2) 

Besimokančiųjų 2 pakopoje (MR) ir padariusių administracinių teisės 

paţeidimų (AP) per metus skaičius Asmenų skaičius besimokančių 2 pakopoje (MR) 

ISCED (3) 

Besimokančiųjų 3 pakopoje (MR) ir padariusių administracinių teisės 

paţeidimų (AP) per metus skaičius Asmenų skaičius besimokančių 3 pakopoje (MR) 

ISCED (4) 

Besimokančiųjų  profesiniame mokyme (MR) ir padariusių 

administracinių teisės paţeidimų (AP) per metus skaičius Asmenų skaičius (MR) besimokančių profesinėse mokyklose (ŠM)  

ISCED (5-7) 

Besimokančiųjų skaičius aukštajame moksle (SR) ir padariusių 

administracinių teisės paţeidimų (AP) per metus skaičius Asmenų skaičius įregistruotas studentų registre (SR) 

Pasitikėjimas švietimu 

ISCED (0)     

ISCED (1)  Remiantis EUROBAROMETRAS duomenimis   

ISCED (2) Dalis asmenų pasitikinčių Lietuvos švietimo sistema   

ISCED (3)     

ISCED (4)     

ISCED (5-7)     

BVP dalis (%), skirta švietimui per metus 

ISCED (0) Valstybės skiriamos lėšos ikimokykliniam ugdymui (SD) Bendrasis Vidaus Produktas (Lt) (SD) 
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Švietimo 

grandis Skaitiklis Vardiklis 

ISCED (1)   Bendrasis Vidaus Produktas  (Lt) (SD) 

ISCED (2) Valstybės skiriamos lėšos bendrajam ugdymui (SD) Bendrasis Vidaus Produktas  (Lt) (SD) 

ISCED (3)   Bendrasis Vidaus Produktas  (Lt) (SD) 

ISCED (4) Valstybės skiriamos lėšos profesiniam mokymui (SD) Bendrasis Vidaus Produktas  (Lt) (SD) 

ISCED (5-7) Valstybės skiriamos lėšos aukštajam mokslui (SD) Bendrasis Vidaus Produktas  (Lt) (SD) 

Valstybinių lėšų suma (Lt), skirta švietimui per metus 

ISCED (0) Valstybės skiriamos lėšos ikimokykliniam ugdymui (SD) - 

ISCED (1)   - 

ISCED (2) Valstybės skiriamos lėšos bendrajam ugdymui (SD) - 

ISCED (3)   - 

ISCED (4) Valstybės skiriamos lėšos profesiniam mokymui (SD)   

ISCED (5-7) Valstybės skiriamos lėšos aukštajam mokslui (SD)   

Vidutinės vienam mokiniui/studentui tekusios valstybinės lėšos (Lt) per metus 

ISCED (0) Valstybės skiriamos lėšos ikimokykliniam ugdymui (SD) 

Asmenų skaičius besimokančių ikimokyklinio ugdymo įstaigose 

(MR) 

ISCED (1)   Asmenų skaičius besimokančių 1 pakopoje (MR) 

ISCED (2) Valstybės skiriamos lėšos bendrajam ugdymui (SD) Asmenų skaičius besimokančių 2 pakopoje (MR) 

ISCED (3)   Asmenų skaičius besimokančių 3 pakopoje (MR) 

ISCED (4) Valstybės skiriamos lėšos profesiniam mokymui (SD) Asmenų skaičius (MR) besimokančių profesinėse mokyklose (ŠM)  

ISCED (5-7) Valstybės skiriamos lėšos aukštajam mokslui (SD) Asmenų skaičius įregistruotas studentų registre (SR) 

Privačių investicijų dalis (%)  į švietimą per metus 

ISCED (0) Namų ūkių skiriamos lėšos ikimokykliniam ugdymui (SD) 

Valstybės skiriamos lėšos ikimokykliniam ugdymui (SD) + Namų 

ūkių skiriamos lėšos ikimokykliniam ugdymui (SD) 

ISCED (1)     

ISCED (2) Namų ūkių skiriamos lėšos bendrajam ugdymui (SD) 

Valstybės skiriamos lėšos bendrajam ugdymui (SD) + Namų ūkių 

skiriamos lėšos bendrajam ugdymui (SD) 

ISCED (3)     

ISCED (4) Namų ūkių skiriamos lėšos profesiniam mokymui (SD) 

Valstybės skiriamos lėšos profesiniam mokymui (SD) + Namų ūkių 

skiriamos lėšos profesiniam mokymui (SD) 

ISCED (5-7) Namų skiriamos lėšos aukštajam mokslui (SD) 

Valstybės skiriamos lėšos aukštajam mokslui (SD) + Namų 

skiriamos lėšos aukštajam mokslui (SD) 

Privačių ir valstybinių lėšų skiriamų švietimui santykis per metus 
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Švietimo 

grandis Skaitiklis Vardiklis 

ISCED (0) Namų ūkių skiriamos lėšos ikimokykliniam ugdymui (SD) Valstybės skiriamos lėšos ikimokykliniam ugdymui (SD) 

ISCED (1)     

ISCED (2) Namų ūkių skiriamos lėšos bendrajam ugdymui (SD) Valstybės skiriamos lėšos bendrajam ugdymui (SD) 

ISCED (3)     

ISCED (4) Namų ūkių skiriamos lėšos profesiniam mokymui (SD) Valstybės skiriamos lėšos profesiniam mokymui (SD) 

ISCED (5-7) Namų ūkių skiriamos lėšos aukštajam mokslui (SD) Valstybės skiriamos lėšos aukštajam mokslui (SD) 

Vidutinis pedagogų darbo uţmokestis, lyginant su vidutiniu valstybinio sektoriaus darbuotojų uţmokesčiu (%) 

ISCED (0) 

Dirbančių ikimokyklinio ugdymo skyriuje (PR) pedagogų vidutinis 

darbo uţmokestis (SO) 

Dirbančiųjų valstybiniame sektoriuje vidutinis darbo uţmokestis 

(SO) 

ISCED (1) 

Dirbančių pagal 1 mokymo koncentrą (PR) pedagogų vidutinis darbo 

uţmokestis (SO) 

Dirbančiųjų valstybiniame sektoriuje vidutinis darbo uţmokestis 

(SO) 

ISCED (2) 

Dirbančių pagal 2 ir/ar 3 mokymo koncentrą (PR) pedagogų vidutinis 

darbo uţmokestis (SO) 

Dirbančiųjų valstybiniame sektoriuje vidutinis darbo uţmokestis 

(SO) 

ISCED (3) 

Dirbančių pagal 4 mokymo koncentrą (PR) pedagogų vidutinis darbo 

uţmokestis (SO) 

Dirbančiųjų valstybiniame sektoriuje vidutinis darbo uţmokestis 

(SO) 

ISCED (4) 

Dirbančių profesiniame ugdyme (PR) pedagogų vidutinis darbo 

uţmokestis (SO) 

Dirbančiųjų valstybiniame sektoriuje vidutinis darbo uţmokestis 

(SO) 

ISCED (5-7) Dirbančių aukštajame moksle pedagogų vidutinis darbo uţmokestis (SD) - 

Pedagoginio ir kito personalo skaičius 

ISCED (0) 

Dirbančių ikimokyklinio ugdymo skyriuje (PR) pedagogų skaičius ir ne 

pedagogais dirbančiųjų skaičius  (SO) - 

ISCED (1) 

Dirbančių pagal 1 mokymo koncentrą (PR) pedagogų skaičius ir 

dirbančiųjų ne pedagogais skaičius (SO) - 

ISCED (2) 

Dirbančių pagal 2 ir/ar 3 mokymo koncentrą (PR) pedagogų skaičius ir  

dirbančiųjų ne pedagogais skaičius (SO) - 

ISCED (3) 

Dirbančių pagal 4 mokymo koncentrą (PR) pedagogų skaičius ir 

dirbančiųjų ne pedagogais skaičius (SO) - 

ISCED (4) 

Dirbančių profesiniame ugdyme (PR) pedagogų skaičius ir dirbančiųjų 

ne pedagogais skaičius (SO) profesinio ugdymo įstaigoje (ŠM) - 

ISCED (5-7) Dirbančių aukštojo mokslo įstaigose darbuotojų skaičius (SO) - 

Vidutinis pedagogų amţius (metais) 

ISCED (0) Dirbančių ikimokykliniame ugdyme (PR) pedagogų amţiaus (GR) suma Dirbančių ikimokykliniame ugdyme pedagogų skaičiaus (PR) 
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Švietimo 

grandis Skaitiklis Vardiklis 

ISCED (1) 

Dirbančių pagal 1 mokymo koncentrą (PR) pedagogų amţiaus (GR) 

suma  

Pedagogų skaičius, dirbančių pagal 1 mokymo koncentrą skaičius 

(PR) 

ISCED (2) 

Dirbančių pagal 2 ir/ar 3 mokymo koncentrą (PR) pedagogų amţiaus 

(GR) suma 

Pedagogų skaičius, dirbančių pagal 2 ir ar 3 mokymo koncentrą 

skaičius (PR) 

ISCED (3) 

Dirbančių pagal 4 mokymo koncentrą (PR) pedagogų amţiaus (GR) 

suma 

Pedagogų  skaičius, dirbančių pagal 4 mokymo koncentrą skaičius 

(PR) 

ISCED (4) Dirbančių profesiniame ugdyme (PR) pedagogų amţiaus (GR) suma Pedagogų skaičius profesinėse mokyklose (PR) 

ISCED (5-7) Dirbančių aukštajame moksle vidutinis pedagogų amţius (SD)   

Pedagogių moterų dalis (%), lyginant su bendru pedagogų skaičiumi  

ISCED (0) 

Moterų (GR) dirbančių pedagogais skaičius dirbančių ikimokykliniame 

ugdyme  (PR) Pedagogų skaičius, dirbančių ikimokykliniame ugdyme (PR) 

ISCED (1) 

Moterų (GR) dirbančių pedagogais skaičius dirbančius, pagal 1 mokymo 

koncentrą  (PR) Pedagogų skaičius, dirbančių pagal 1 mokymo koncentrą  (PR) 

ISCED (2) 

Moterų (GR) dirbančių pedagogais skaičius, dirbančių pagal 2 ir ar 3 

mokymo koncentrą  (PR) 

Pedagogų skaičius, dirbančių pagal 2 ir ar 3 mokymo koncentrą  

(PR) 

ISCED (3) 

Moterų (GR) dirbančių pedagogais skaičius,  dirbančių pagal 4 mokymo 

koncentrą  (PR) Pedagogų  skaičius, dirbančių pagal 4 mokymo koncentrą  (PR) 

ISCED (4) Moterų (GR) dirbančių pedagogais skaičius profesinėse mokyklose (PR) Pedagogų skaičius profesinėse mokyklose (PR) 

ISCED (5-7) Dėstytojų moterų  skaičius aukštosiose mokyklose (SD) Dėstytojų skaičius aukštosiose mokyklose (SD) 

Pedagoginio personalo dalis (%), kurių išsilavinimas atitinka jų pareigas 

ISCED (0)     

ISCED (1)     

ISCED (2) 

RŠVIS teikia, kokia dalis pedagogų turi išsilavinimą atitinkantį jų 

pareigas   

ISCED (3)     

ISCED (4)     

ISCED (5-7) - - 

Pedagogų pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas 

ISCED (0) 

Pedagogų dirbančių ikimokykliniame ugdyme skaičius pagal 

kvalifikacines kategorijas (PR) Pedagogų skaičius, dirbančių ikimokykliniame ugdyme (PR) 

ISCED (1) 

Pedagogų dirbančių pagal 1 mokymo koncentrą skaičius pagal 

kvalifikacines kategorijas (PR) 

Pedagogų skaičius, dirbančių pagal 1 mokymo koncentrą skaičius 

(PR) 
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ISCED (2) 

Pedagogų dirbančių pagal 2 ir ar 3 mokymo koncentrą skaičius pagal 

kvalifikacines kategorijas (PR) 

Pedagogų skaičius, dirbančių pagal 2 ir ar 3 mokymo koncentrą 

skaičius (PR) 

ISCED (3) 

Pedagogų dirbančių  pagal 4 mokymo koncentrą skaičius pagal 

kvalifikacines kategorijas (PR) 

Pedagogų  skaičius, dirbančių pagal 4 mokymo koncentrą skaičius 

(PR) 

ISCED (4) 

Pedagogų dirbančių  profesinio mokymo įstaigose skaičius pagal 

kvalifikacines kategorijas (PR) Pedagogų skaičius profesinėse mokyklose (PR) 

ISCED (5-7) Dėstytojų turinčių daktaro laipsnį dalis (SD) - 

100 besimokančiųjų tenkantis kompiuterių skaičius 

ISCED (0) - - 

ISCED (1)   Asmenų besimokančių 1 pakopoje (MR)/100 

ISCED (2) Kompiuterių skaičius bendrojo ugdymo įstaigose (SD) Asmenų besimokančių 2 pakopoje (MR)/100 

ISCED (3)   Asmenų besimokančių 3 pakopoje (MR)/100 

ISCED (4) Kompiuterių skaičius profesinio  ugdymo įstaigose (SD) Asmenų besimokančių profesinėje mokykloje (MR)/100 

ISCED (5-7) Kompiuterių skaičius aukštojo mokslo  įstaigose (SD) Asmenų besimokančių auštojoje mokykloje (SR)/100 

Mokymo įstaigų patalpų būklė (pagal STR) 

ISCED (0)   - 

ISCED (1) Naudojama informacija iš RŠVIS - 

ISCED (2)   - 

ISCED (3)   - 

ISCED (4)   - 

ISCED (5-7) - - 

Besimokančiųjų skaičius  

ISCED (0) Faktinis besimokančiųjų skaičius ikimokykliniame ugdyme (MR) - 

ISCED (1) Faktinis besimokančiųjų skaičius 1 pakopoje (MR) - 

ISCED (2) Faktinis besimokančiųjų skaičius 2 pakopoje (MR) - 

ISCED (3) Faktinis besimokančiųjų skaičius 3 pakopoje (MR) - 

ISCED (4) Faktinis besimokančiųjų skaičius profesiniame mokyme (MR) - 

ISCED (5-7) Faktinis besimokančiųjų skaičius aukštajame moksle (SR) - 

Turinčių specialiuosius poreikius besimokančiųjų dalis  

ISCED (0) 

Asmenų skaičius besimokančių ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ir 

patenkančių į specialiųjų poreikių grupę skaičius (MR) Ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankančių asmenų skaičius (MR) 
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ISCED (1) 

Asmenų skaičius besimokančių 1 pakopoje patenkančių į specialiųjų 

poreikių ugdymosi grupę (MR) Asmenų skaičius besimokančių 1 pakopoje (MR) 

ISCED (2) 

Asmenų skaičius besimokančių 2 pakopoje patenkančių į specialiųjų 

poreikių ugdymosi grupę (MR) Asmenų skaičius besimokančių 2 pakopoje (MR) 

ISCED (3) 

Asmenų skaičius besimokančių 3 pakopoje patenkančių į specialiųjų 

poreikių ugdymosi grupę (MR) Asmenų skaičius besimokančių 3 pakopoje (MR) 

ISCED (4) 

Asmenų skaičius besimokančių profesinėse mokyklose (ŠM) 

patenkančių į specialiųjų poreikių ugdymosi grupę (MR ) Asmenų skaičius (MR) besimokančių profesinėse mokyklose (ŠM)  

ISCED (5-7) 

Asmenų skaičius, besimokančių auštojoje mokykloje (ŠM) patenkančių į 

specialiųjų poreikių grupę (MR) Asmenų skaičius įregistruotas studentų registre (SR) 

Besimokančių merginų ir vaikinų santykis 

ISCED (0) 

Moteriško lyties (GR) asmenų skaičius besimokančių  ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje (MR) Ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankančių asmenų skaičius (MR) 

ISCED (1) 

Moteriško lyties (GR) asmenų skaičius besimokančių 1 mokymosi 

pakopoje (MR) Asmenų skaičius besimokančių 1 pakopoje (MR) 

ISCED (2) 

Moteriško lyties (GR) asmenų skaičius besimokančių 2 mokymosi 

pakopoje (MR) Asmenų skaičius besimokančių 2 pakopoje (MR) 

ISCED (3) 

Moteriško lyties (GR) asmenų skaičius besimokančių 3 mokymosi 

pakopoje (MR) Asmenų skaičius besimokančių 3 pakopoje (MR) 

ISCED (4) 

Moteriškos lyties (GR) asmenų skaičius (MR ) besimokančių 

profesinėse mokyklose (ŠM)  Asmenų skaičius besimokančių (MR) profesinėse mokyklose (ŠM) 

ISCED (5-7) 

Moteriškos lyties (GR) asmenų skaičius (MR), besimokančių auštojoje 

mokykloje (ŠM) Asmenų skaičius įregistruotas studentų registre (SR) 

Vidutinis mokinių skaičius klasėse/grupėse  

ISCED (0) 

Asmenų skaičius besimokančių ikimokyklinio ugdymo įstaigoje skaičius 

(MR) Grupių skaičius (MR) 

ISCED (1) Asmenų skaičius besimokančių 1 pakopoje (MR) skaičius Klasių skaičius (MR) 

ISCED (2) Asmenų skaičius besimokančių 2 pakopoje  (MR) skaičius Klasių skaičius (MR) 

ISCED (3) Asmenų skaičius besimokančių 3 pakopoje (MR) skaičius Klasių skaičius (MR) 

ISCED (4) Asmenų skaičius besimokančių profesinėse mokyklose (MR) skaičius Klasių skaičius (MR) 

ISCED (5-7) - - 

Vidutinis pedagogo etatiniam vienetui  tenkančių ugdomųjų skaičius 



Š v i e t i m o  i n f o r m a c i n i ų  t e c h n o l o g i j ų  c e n t r a s  

Švietimo stebėsenos sistemos modelio tobulinimo paslaugos  

 

Galutinė ataskaita    367 | p u s l a p i s  

Švietimo 

grandis Skaitiklis Vardiklis 

ISCED (0) Ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankančių asmenų skaičius (MR) Ikimokyklinio ugdymo pedagogų etatų skaičius (PR) 

ISCED (1) Asmenų skaičius besimokančių 1 pakopoje  (MR) 

Pedagogų etatų skaičius, dirbančių pagal 1 mokymo koncentrą 

skaičius (PR) 

ISCED (2) Asmenų skaičius besimokančių 2 pakopoje  (MR) 

Pedagogų etatų skaičius, dirbančių pagal 2 ir ar 3 mokymo 

koncentrą skaičius (PR) 

ISCED (3) Asmenų skaičius besimokančių 3 pakopoje  (MR) 

Pedagogų etatų  skaičius, dirbančių pagal 4 mokymo koncentrą 

skaičius (PR) 

ISCED (4) Asmenų skaičius besimokančių profesinėse  (MR ) Pedagogų etatų skaičius profesinėse mokyklose (PR) 

ISCED (5-7) Asmenų skaičius, besimokančių auštojoje mokykloje (SR)  Pedagoginių darbuotojų etatų skaičius aukštosiose mokyklose (SD) 

Besimokančiųjų, turinčių bent vieną iš tėvų su aukštuoju išsilavinimu, dalis (%) 

ISCED (0) 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankančių asmenų skaičius (MR), kurių 

bent vienas iš tėvų turi aukštąjį išsilavinimą (DA) Ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankančių asmenų skaičius (MR) 

ISCED (1) 

Asmenų besimokančių 1 pakopoje (MR), kurių bent vienas iš tėvų turi 

aukštąjį išsilavinimą skaičius (DA) Asmenų besimokančių 1 pakopoje (MR) 

ISCED (2) 

Asmenų besimokančių 2 pakopoje (MR), kurių bent vienas iš tėvų turi 

aukštąjį išsilavinimą skaičius (DA) Asmenų besimokančių 2 pakopoje (MR) 

ISCED (3) 

Asmenų besimokančių 3 pakopoje (MR), kurių bent vienas iš tėvų turi 

aukštąjį išsilavinimą skaičius (DA) Asmenų besimokančių 3 pakopoje (MR) 

ISCED (4) 

Asmenų besimokančių profesinėje mokykloje (MR), kurių bent vienas iš 

tėvų turi aukštąjį išsilavinimą skaičius (DA) Asmenų besimokančių profesinėje mokykloje (MR) 

ISCED (5-7) 

Asmenų besimokančių auštojoje mokykloje (SD), kurių bent vienas iš 

tėvų turi aukštąjį išsilavinimą skaičius (DA) Asmenų besimokančių auštojoje mokykloje (SR) 

Asmenų dalis (%), kurie mokosi uţsienio šalių mokymosi institucijose, dalyvauja mainų programose 

ISCED (0) - - 

ISCED (1) 

Asmenų besimokančių 1 pakopoje, kurie mokosi uţsienyje arba 

dalyvauja mainų programose (ŠMPF) Asmenų besimokančių 1 pakopoje (MR) 

ISCED (2) 

Asmenų besimokančių 2 pakopoje, kurie mokosi uţsienyje arba 

dalyvauja mainų programose (ŠMPF) Asmenų besimokančių 2 pakopoje (MR) 

ISCED (3) 

Asmenų besimokančių 3 pakopoje, kurie mokosi uţsienyje arba 

dalyvauja mainų programose (ŠMPF) Asmenų besimokančių 3 pakopoje (MR) 

ISCED (4) 

Asmenų besimokančių profesinėje mokykloje , kurie mokosi uţsienyje 

arba dalyvauja mainų programose (ŠMPF) Asmenų besimokančių profesinėje mokykloje (MR) 
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ISCED (5-7) 

Asmenų besimokančių auštojoje mokykloje, kurie mokosi uţsienyje arba 

dalyvauja mainų programose (SD) Asmenų besimokančių auštojoje mokykloje (SR) 

Nesimokančių ir nelankančių mokyklos privalomo mokytis amţiaus mokinių dalis, ir iškritusių ar nutraukusių studijas asmenų dalis   

ISCED (0) - - 

ISCED (1)  Nelankančių mokyklos informacinės sistemos duomenimis - 

ISCED (2)   - 

ISCED (3)   - 

ISCED (4) 

Asmenų dalis iškritusių ar metusių mokslą profesinio ugdymo įstaigoje 

(MR) Asmenų dalis besimokančių profesiniame mokyme (MR) 

ISCED (5-7) 

Asmenų dalis iškritusių ar metusių mokslą aukštojo mokslo įstaigoje 

(SR) Asmenų dalis besimokančių aukštajame moksle (SR) 

Socialinę paramą gaunančių mokinių ir studentų dalis/nemokamą maitinamą gaunančių mokinių dalis 

ISCED (0) - - 

ISCED (1) 

Asmenų besimokančių 1 pakopoje ir gaunančių nemokamą maitinimą 

skaičius  (MR) Asmenų besimokančių 1 pakopoje  skaičius  (MR) 

ISCED (2) 

Asmenų besimokančių 2 pakopoje ir gaunančių nemokamą maitinimą  

skaičius  (MR) Asmenų besimokančių 2 pakopoje  skaičius  (MR) 

ISCED (3) 

Asmenų besimokančių 3 pakopoje  ir gaunančių nemokamą maitinimą 

skaičius (MR) Asmenų besimokančių 3 pakopoje  skaičius (MR) 

ISCED (4) 

Asmenų besimokančių profesinėje mokykloje  ir gaunančių socialinę 

stipendiją skaičius (MR )  Asmenų besimokančių profesinėje mokykloje skaičius (MR )  

ISCED (5-7) 

Asmenų besimokančių auštojoje mokykloje ir gaunančių socialinę 

stipendiją skaičius (SR)  Asmenų besimokančių auštojoje mokykloje  skaičius (SR)  

Paveţamų moksleivių iki mokyklos dalis / Studentų dalis gavusi bendrabutį palyginti su visais prašančiais 

ISCED (0) - - 

ISCED (1) 

Asmenų besimokančių 1 pakopoje ir paveţamų mokyklos 

transportu/geltonu autobusiuku skaičius  (MR) 

Asmenų besimokančių 1 pakopoje ir gyvenančių toliau nei 3 km 

nuo mokyklos (uţmiestyje gyvenantiems mokiniams) (MR) 

skaičius 

ISCED (2) 

Asmenų besimokančių 2 pakopoje ir paveţamų mokyklos 

transportu/geltonu autobusiuku skaičius  (MR) 

Asmenų besimokančių 2 pakopoje ir gyvenančių toliau nei 3 km 

nuo mokyklos (uţmiestyje gyvenantiems mokiniams) (MR) 

skaičius 

ISCED (3) 

Asmenų besimokančių 3 pakopoje  ir paveţamų mokyklos 

transportu/geltonu autobusiuku skaičius (MR) 

Asmenų besimokančių 3 pakopoje ir gyvenančių toliau nei 3 km 

nuo mokyklos (uţmiestyje gyvenantiems mokiniams) (MR) 
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skaičius 

ISCED (4) 

Asmenų besimokančių profesinėse  ir gavusių bendrabučius skaičius 

(MR )  

Asmenų skaičius  besimokančių profesinėse mokyklose, kuriems 

reikia bendrabučio skaičius (MR) 

ISCED (5-7) 

Asmenų besimokančių auštojoje mokykloje ir gavusių bendrabučius 

skaičius  (MR)  

Asmenų skaičius įregistruotas studentų registre (SR), kuriems 

reikia bendrabučio skaičius (MR) 

Baigusių programą ir įgijusių tam tikro lygio/tipo išsilavinimą dalis lyginant su pradėjusių mokslą skaičiumi 

ISCED (0) 

Asmenų baigusių ikimokyklinio ugdymo lavinimą XXX metais skaičius 

(MR) 

Asmenų pradėjusių ikimokyklinio ugdymo lavinimą  skaičius 

(MR), kurie turėtų baigti jį XXX metais 

ISCED (1) Asmenų baigusių 1 pakopos mokymą XXX metais skaičius (MR)  

Asmenų pradėjusių 1 pakopos mokymą skaičius (MR), kurie turėti 

baigti jį XXX metais 

ISCED (2) Asmenų baigusių 2 pakopos mokymą XXX metais skaičius (MR) 

Asmenų pradėjusių 2 pakopos mokymą skaičius(MR), kurie turėtų 

baigti jį XXX metais 

ISCED (3) Asmenų baigusių 3 pakopos mokymą XXX metais skaičius (MR) (SR) 

Asmenų pradėjusių3 pakopos mokymą skaičius (MR), kurie turėtų 

baigti jį XXX metais 

ISCED (4) Asmenų baigusių profesinį mokymą XXX metais skaičius (MR ) (SR) 

Asmenų pradėjusių profesinį mokymą  skaičius (MR ), kurie turėtų 

baigti jį XXX metais 

ISCED (5-7) 

Asmenų baigusių aukštąjį mokslą (bakalaurą)  XXX metais skaičius  

(SR) 

Asmenų pradėjusių aukštąjį mokslą (bakalaurą)  skaičius  (SR), 

kurie turėtų baigti jį XXX metais 

TIMSS ir PISA pasiekimų rezultatai 

ISCED (0) - - 

ISCED (1) 

Asmenų besimokančių 1 pakopoje mokymosi rezultatai (TIMSS ir 

PISA) - 

ISCED (2) 

Asmenų besimokančių 2 pakopoje mokymosi rezultatai (TIMSS ir 

PISA) - 

ISCED (3) 

Asmenų besimokančių 3 pakopoje mokymosi rezultatai (TIMSS ir 

PISA) - 

ISCED (4) - - 

ISCED (5-7) - - 

Baigusių ir tais pačiais metais tęsiančių mokslą kitoje švietimo pakopoje arba įsidarbinusių mokinių / studentų dalis 

ISCED (0) - - 

ISCED (1) 

Asmenų baigusių 1 pakopos mokymą ir tęsiančių mokymąsi tais pačiais 

metais skaičius (MR) + įsidarbinusių skaičius (SO) Asmenų baigusių 1 pakopos mokymą skaičius (MR) 
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ISCED (2) 

Asmenų baigusių 2 pakopos mokymą ir tęsiančių mokymąsi tais pačiais 

metais skaičius (MR) + įsidarbinusių skaičius (SO) Asmenų baigusių 2 pakopos mokymą skaičius(MR) 

ISCED (3) 

Asmenų baigusių 3 pakopos mokymą ir tęsiančių mokymąsi tais pačiais 

metais skaičius (MR) (SR) + įsidarbinusių skaičius (SO) Asmenų baigusių 3 pakopos mokymą skaičius (MR)  

ISCED (4) 

Asmenų baigusių profesinį mokymą  ir tęsiančių mokymąsi tais pačiais 

metais skaičius (MR ) (SR) + įsidarbinusių skaičius (SO) Asmenų baigusių profesinį mokymą  skaičius (MR )  

ISCED (5-7) 

Asmenų baigusių aukštąjį mokslą (bakalaurą)  ir tęsiančių mokymąsi tais 

pačiais metais skaičius  (SR) + įsidarbinusių skaičius (SO) Asmenų baigusių aukštąjį mokslą (bakalaurą)  skaičius  (SR) 

Atestato/diplomo įgijimas (laiku/ne laiku) 

ISCED (0) - - 

ISCED (1) Asmenų baigusių 1 pakopos mokymą per 4 metus skaičius (MR) - 

ISCED (2) Asmenų baigusių 2 pakopos mokymą per 4 metus  skaičius (MR) - 

ISCED (3) Asmenų baigusių 3 pakopos mokymą per 2 metus skaičius (MR)  - 

ISCED (4) 

Asmenų baigusių profesinį mokymo programą, per tai programai 

numatytą laiką (MR ) (SR) - 

ISCED (5-7) Asmenų baigusių aukštąjį mokslą (bakalaurą)  per 4 metus skaičius  (SR) - 

Darbingų suaugusių gyventojų struktūra pagal išsilavinimo lygį 

ISCED (0) - - 

ISCED (1) 

16-64 metų amţiaus asmenų, turinčių 1 pakopos išsilavinimą skaičius 

(MR) 16-64 metų amţiaus asmenų skaičius (GR) 

ISCED (2) 

16-64 metų amţiaus asmenų, turinčių 2 pakopos išsilavinimą skaičius 

(MR) 16-64 metų amţiaus asmenų skaičius (GR) 

ISCED (3) 

16-64 metų amţiaus asmenų, turinčių 3 pakopos išsilavinimą skaičius 

(MR) 16-64 metų amţiaus asmenų skaičius (GR) 

ISCED (4) 

16-64 metų amţiaus asmenų, turinčių profesinį išsilavinimą skaičius 

(MR) 16-64 metų amţiaus asmenų skaičius (GR) 

ISCED (5-7) 16-64 metų amţiaus asmenų, turinčių aukštąjį išsilavinimą skaičius (SR) 16-64 metų amţiaus asmenų skaičius (GR) 

Niekur nedirbantys ir nesimokantys asmenys pagal išsilavinimo lygį 

ISCED (0) 

Asmenų, turinčių ikimokyklinį išsilavinimą skaičius, kurie nedirba (SO) 

ir niekur nesimoko (MR) (SR) - 

ISCED (1) 

Asmenų, turinčių 1 pakopos išsilavinimą skaičius, kurie nedirba (SO) ir 

niekur nesimoko (MR) (SR) - 
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ISCED (2) 

Asmenų, turinčių 2 pakopos išsilavinimą skaičius, kurie nedirba (SO) ir 

niekur nesimoko (MR) (SR) - 

ISCED (3) 

Asmenų, turinčių 3 pakopos išsilavinimą skaičius, kurie nedirba (SO) ir 

niekur nesimoko (MR) (SR) - 

ISCED (4) 

Asmenų, turinčių profesinį išsilavinimą skaičius, kurie nedirba (SO) ir 

niekur nesimoko (MR) (SR) - 

ISCED (5-7) 

Asmenų, turinčių aukštąjį išsilavinimą skaičius, kurie nedirba (SO) ir 

niekur nesimoko (MR) (SR) - 

Visuomenės pilietinio aktyvumo indeksas: Pilietinės visuomenės instituto atliekamas tyrimas (CIVITAS) 

ISCED (0)   - 

ISCED (1)   - 

ISCED (2) CIVITAS - bendras visoms švietimo grandims, nes apima visuomenę - 

ISCED (3)   - 

ISCED (4)   - 

ISCED (5-7)   - 

Vidutinis gaunamas atlyginimas, pagal turimą išsilavinimo lygį 

ISCED (0) 

Asmenų turinčių ikimokyklinį išsilavinimą skaičius (MR), kurie dirba 

(SO) padaugintas iš gaunamo atlyginimo (SO) 

Asmenų turinčių ikimokyklinį išsilavinimą skaičius (MR), kurie 

dirba (SO)  

ISCED (1) 

Asmenų, turinčių 1 pakopos išsilavinimą skaičius (MR) (SR), kurie dirba 

(SO) padaugintas iš gaunamo atlyginimo (SO) 

Asmenų, turinčių 1 pakopos išsilavinimą skaičius (MR) (SR), kurie 

dirba (SO)  

ISCED (2) 

Asmenų, turinčių 2 pakopos išsilavinimą skaičius (MR) (SR), kurie dirba 

(SO) padaugintas iš gaunamo atlyginimo (SO) 

Asmenų, turinčių 2 pakopos išsilavinimą skaičius (MR) (SR), kurie 

dirba (SO)  

ISCED (3) 

Asmenų, turinčių 3 pakopos išsilavinimą skaičius (MR) (SR), kurie dirba 

(SO) padaugintas iš gaunamo atlyginimo (SO) 

Asmenų, turinčių 3 pakopos išsilavinimą skaičius (MR) (SR), kurie 

dirba (SO) 

ISCED (4) 

Asmenų, turinčių profesinį išsilavinimą skaičius (MR) (SR), kurie dirba 

(SO) padaugintas iš gaunamo atlyginimo (SO) 

Asmenų, turinčių profesinį išsilavinimą skaičius (MR) (SR), kurie 

dirba (SO)  

ISCED (5-7) 

Asmenų, turinčių aukštąjį išsilavinimą skaičius  (SR), kurie dirba (SO) 

padaugintas iš gaunamo atlyginimo (SO) 

Asmenų, turinčių aukštąjį išsilavinimą skaičius (MR) (SR), kurie 

dirba (SO)  
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Ţymėjimai 

Trumpinys  Registras / informacinė sistema 

DA – Diplomų ir atestatų registras 

IP – Išsilavinimo paţymėjimų blankų registras 

LR – Licencijų registras 

MR – Mokinių registras 

PR – Pedagogų registras 

SR – Studentų registras 

KR –  Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registras 

SM – Švietimo ir mokslo institucijų registras 

GR – Gyventojų registras 

SO – Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registras 

AP – Administracinių teisės paţeidimų ir eismo įvykių registras 

UR – Uţsieniečių registras 

SD – Lietuvos statistikos departamentas 

NC – Nacionalinio egzaminų centro IS 

SV – SVEIDRA 

ŠMPF – Švietimo mainų paramos fondas 

 


