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 SANTRAUKA   
 

Registro pavadinimas: Mokinių registras  

 

Registro trumpasis vardas (identifikavimo kodas): MR 

 

Registro tipas: žinybinis 

 

Institucijos, kuriai yra kuriamas MR, pavadinimas, buveinė, telefonas 

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, valstybės biudžetinė įstaiga. 

Rekvizitai: kodas 188603091, buveinės adresas A.Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, tel. nr. (8 5) 219 

1225, faks. nr. (8 5) 2612077, el. p. smmin@smm.lt. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija įregistruota Juridinių asmenų registre. 

 

Pagrindinė veiklos rūšis: Centrinių administracinių institucijų įstatymų leidžiamoji ir vykdomoji 

veikla, kodas 75.11.60. Švietimo ir mokslo ministerija yra Lietuvos Respublikos vykdomosios 

valdžios institucija, formuojanti ir vykdanti valstybinę švietimo, mokslo ir studijų politiką. 

 

Registro valdytoja - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 

 

Registro tvarkytojas - Švietimo informacinių technologijų centras 

Rekvizitai: kodas 190996082, Suvalkų g. 1, LT-03106, Vilnius, tel.nr. (8 5) 2356150, faks. nr. (8 5) 

2356155, el. p.:info@ipc.lt 

Švietimo informacinių technologijų centras įregistruotas Juridinių asmenų registre. 

 

Registro tvarkytojas – mokyklos, vykdančios ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, 

vidurinio ugdymo, neformalaus vaikų švietimo, pirminio ir tęstinio formalaus profesinio mokymo 

programas. Registro tvarkytojai - mokyklos, yra asmens duomenų tvarkytojai. 

 

Registro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti Nuostatuose nustatytų objektų 

duomenis ir teikti Registro duomenis bei dokumentus apie Registro objektus fiziniams ir juridiniams 

asmenims (duomenų gavėjams), švietimo informacinėms sistemoms. 
  

Sprendimai, kuriais pagrįstas Mokinių registro kūrimas 

1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23-593; Žin., 2011, Nr.38-1804), 

56 straipsnis. Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliojimai: „8) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos 

nustatyta tvarka tvarkyti valstybės studijų ir mokymo programų registrą, steigti ir tvarkyti švietimo ir 

mokslo institucijų, licencijų, išsilavinimo pažymėjimų blankų, diplomų ir atestatų, kvalifikacijos 

tobulinimo programų ir renginių, mokinių, studentų, pedagogų registrus, steigti ir tvarkyti valstybės 

švietimo kompiuterizuotąsias informacines sistemas“. 

2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. ISAK-

353 „Dėl mokinių registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ (Žin., 

2008, Nr. 21-776). 
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 PANAUDOTŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS  

 

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23-593; Žin., 2011, Nr.38-1804); 

 Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 98-2478; 2007, Nr.  43-

1627); 

 Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas (Žin., 1998, Nr.66-1909); 

 Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme (Žin., 2011, Nr. 163-7739); 

 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 

2008, Nr. 22-804); 

 Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas 

(Žin., 2000, Nr. 10-236); 

 Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas (Žin., 1993, Nr. 54-1048; 1999, Nr. 114-3299); 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 1332 „Dėl Valstybės 

registrų integralios sistemos kūrimo strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 83-3599); 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimas Nr. 952 „Dėl duomenų 

saugos valstybės ir savivaldybių informacinėse sistemose“ (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2003, Nr. 2-45); 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimas Nr. 247 „Dėl Tarptautinių ir 

nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės registruose ir informacinėse sistemose“ 

(Žin., 2005, Nr. 32-1047); 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimas Nr. 182 „Dėl Informacinės 

visuomenės plėtros koordinavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 14-581); 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 294 „Dėl studijų ir 

mokymo programų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 25-647); 

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-

1871 „Dėl Švietimo ir mokslo institucijų registro“ (Žin., 2004, Nr. 174-6459); 

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. ISAK-

844 „Dėl Išsilavinimo pažymėjimų blankų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 94-3453); 

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. ISAK-

353 „Dėl mokinių registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ (Žin., 

2008, Nr. 21-776); 

 Lietuvos respublikos vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimas Nr. 785 „Dėl Mokinio 

krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ (Žin.2001, Nr. 57-2040; 2011, 

Nr. 165-7861); 

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. ISAK-

236 „Dėl pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ (Žin., 2007, 

Nr. 92-3709; 2012, Nr. 44-2137); 

 . Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V-209 

„Dėl kvalifikacijos pažymėjimo, profesinio mokymo pažymėjimo, profesinio mokymosi pasiekimų 

pažymėjimo,, pažymėjimo, kompetencijų įvertinimo pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos 

aprašas“ (Žin., 2012, Nr. 19-885). 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=395105&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=295408
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=295408
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=60192
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415499&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=314801&p_query=asmens%20duomen%F8%20teisin%EBs%20apsaugos%20%E1statymo&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=416072&p_query=&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=mokini%F8%20apskaitos%20%FEurnal%F8%20formavimo&p_pub=1&p_met=2010&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=1
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 PASKIRTIS IR TIKSLAS  

MR paskirtis  
 

 Registro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti Nuostatuose nustatytų objektų 

duomenis ir teikti Registro duomenis bei dokumentus apie Registro objektus fiziniams ir juridiniams 

asmenims (duomenų gavėjams), švietimo informacinėms sistemoms. 

 

MR tikslas 
 

Registre tvarkomų asmens duomenų tvarkymo tikslas – veiksmingas švietimo sistemos valdymas ir 

apskaita mokyklos, savivaldybių ir nacionaliniu lygmenimis. Juo siekiama: 

 

 - užtikrinti patikimos bei aktualios informacijos apie mokinius naudojimą mokyklos, 

savivaldybės, Švietimo ir mokslo ministerijos lygmeniu; 

 - sisteminti ir analizuoti duomenis apie mokinių judėjimą mokymosi įstaigose; 

 - remiantis aktualia Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Mokinio krepšelio lėšų 

apskaičiavimo metodika formuoti mokinio krepšelio lėšų poreikio ataskaitą pasirinktiems 

finansiniams metams; 

 - sisteminti ir analizuoti duomenis apie moksleivius ir asmenis, kuriems išduodami pasiekimų ir 

išsilavinimo pažymėjimai, brandos atestatai ir jų priedai arba jų dublikatai, kvalifikacijos, 

profesinio mokymo, pažymėjimai, profesinio mokymosi pasiekimų ir kompetencijų įvertinimo 

pažymėjimai; 

 - galimybė spausdinti bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinėse mokyklose išduodamus 

pažymėjimus, brandos atestatus, profesinės mokyklos kvalifikacijos, profesinio mokymo, 

pažymėjimai, profesinio mokymosi pasiekimų ir kompetencijų įvertinimo pažymėjimai bei jų 

dublikatus; 

 - saugoti MR objekto istorinius duomenis įgyvendinant duomenų archyvavimo mechanizmą; 

 - užtikrinti efektyvų ir saugų asmens duomenų rinkimą bei tvarkymą vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis ir 

Mokinių registro saugos nuostatais; 

 - teikti duomenis kitoms informacinėms sistemoms bei Registrams. 

 
 MOKINIŲ REGISTRO  PAGEIDAUJAMA  BŪSENA  

 Mokinių registro  apibūdinimas  

 

Esama MR būsena - mokinių, dalyvaujančių ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 

pagrindinio, vidurinio ugdymo ar profesinio mokymo programose, duomenys: 

 asmens duomenys; 

 mokymo įstaigų duomenys; 

 mokinio išvykimo/atvykimo duomenys; 

 duomenys apie mokinio mokymąsi/ ugdymąsi pagal mokslo metus; 
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 mokinio turimų pasiekimų ir išsilavinimų pažymėjimų, kvalifikacijų ir kompetencijų 

pažymėjimų duomenys. 

Mokinių registro programinė įranga suteikia galimybes valdyti jo objektus  naudojant internetinę 

naršyklę. Prisijungimas iš vartotojų darbo vietų leidžiamas tik saugiu https protokolu iš bet kurios 

darbo vietos  naudojant autentifikavimo bei autorizavimo funkcijas. Per unifikuotą internetinę prieigą 

registro naudotojai gali registruoti mokinius, įvesti, koreguoti duomenis, spausdinti duomenų sąrašus ir 

vykdyti kitas funkcijas. 

 Mokinių registro funkcinė struktūra yra modulinė. Tai leidžia plėtoti jo funkcionalumą 

neįtakojant, netrikdant kitų modulių darbo. Tai suteikia nepertraukiamo darbo privalumus. 

Norima MR būsena – Papildant esamą MR struktūrą naujais moduliais, kurių funkcionalumas 

leis registro naudotojams dirbti su registro objektų sąrašais: eksportuoti ir išsaugoti juos įvairiais 

formatais; pasirinkti sąrašų formavimo parametrus, filtrus; spausdinti suformuotus sąrašus; formuoti ir 

spausdinti abėcėlinius žurnalus bendrojo ugdymo mokyklose, vardinius žurnalus ir sutarčių žurnalus 

profesinėse mokyklose, spausdinti pasiekimų, išsilavinimo, kvalifikacijų ir kompetencijų 

pažymėjimus; atlikti pažymėjimų blankų apskaitą šalyje. 

Norimos būsenos siekiama vykdant MR modifikavimą siekiant efektyviau išnaudoti turimus 

techninius bei žmogiškuosius resursus reikia: 

- įgyvendinti galimybę mokymo įstaigoms jungtis prie MR tiesiogiai naudojant saugią 

internetinę prieigą; 

- įgyvendinti įvairių lygių vartotojų autentifikavimo bei autorizavimo sistemą; 

- įgyvendinti lankstų išorinių bei vidinių IS, registrų bei klasifikatorių administravimo 

mechanizmą; 

- tarp MR ir Gyventojų registro sukurti On-line sąsają, kuri leistų duomenų tvarkytojams gauti 

tikslius ir teisingus asmens duomenis iš GR; 

- remiantis mokymo ir mokslo įstaigų autentifikavimo sistema automatizuoti mokinių judėjimo 

tarp mokymo įstaigų duomenų apskaitą, duomenų sisteminimą ir analizę; 

- MR objekto duomenis ir duomenų keitimą (išskyrus duomenų koregavimą) sieti su data, 

užtikrinant  galimybę matyti objekto duomenų kitimo istoriją; 

- remiantis aktualia Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Mokinio krepšelio lėšų 

apskaičiavimo metodika formuoti mokinio krepšelio lėšų poreikio ataskaitą pasirinktiems finansiniams 

metams; 

- įgyvendinti galimybę formuoti ir spausdinti išsilavinimo, kvalifikacijos, profesinio mokymo, 

profesinio mokymosi pasiekimų ir kompetencijos pažymėjimus; 

- realizuoti duomenų kontrolės  ir naudotojų informavimo mechanizmą; 

- įgyvendinti galimybę formuoti dinaminius MR objektų požymių sąrašus pagal pasirinktus 

filtrus, kriterijus; 

- įgyvendinti galimybę formuoti išduotų ir nepanaudotų pažymėjimų blankų apskaitą šalyje; 

- įgyvendinti galimybę formuoti standartines ataskaitas ir sąrašus; 

- įgyvendinti galimybę web sąsajų pagalba perduoti arba gauti duomenis iš kitų registrų ir IS. 

Mokinių registro struktūra turi būti pakankamai lanksti, kad ateityje būtų galima integruoti 

mokinių duomenis, gaunamus iš kitų registrų ir informacinių sistemų. 
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 Organizacinė struktūra 
 

 MR valdytojas – Švietimo ir mokslo ministerija; 

 MR  tvarkytojas - Švietimo informacinių technologijų centras; 

 MR tvarkytojai ir duomenų šaltiniai: 

   -  ikimokyklinio ugdymo įstaigos; 

 -  bendrojo ugdymo mokyklos; 

   -  profesinio mokymo įstaigos; 

   -  neformaliojo vaikų švietimo mokyklos. 

 Registro duomenų naudotojai: 

 - savivaldybių švietimo administracijos darbuotojai; 

 - švietimo įstaigų vadovai; 

 - kiti suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems teikiami duomenys pagal sutartis. 

 Registro duomenų teikėjai: 

  - Išsilavinimo pažymėjimų blankų registras (IPBR); 

  -  Lietuvos respublikos gyventojų registras (GR); 

  - Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registras (KTPRR); 

  - Nacionalinio egzaminų centro informacinė sistema (NEC IS); 

  - Studijų, mokymų programų ir kvalifikacijų registras (SMPKR); 

   - Pedagogų registras (PR); 

  - Švietimo ir mokslo informacinių sistemų, registrų ir klasifikatorių apskaitos sistema 

(KRISIN); 

 -  Švietimo ir mokslo institucijų registras (ŠMIR); 

 

 Registrai ir informacinės sistemos dalyvaujančios informacijos mainuose: 

  - Diplomų ir atestatų registras (DAR); 

  - Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (BPIS); 

  - Nacionalinio egzaminų centro informacinė sistema (NEC IS); 

  - Nesimokančių ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema (NEM IS); 

  - Socialinės paramos šeimai informacinė sistema (SPIS); 

  - Studentų registras (SR); 

  - Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS); 

  - Draudžiamųjų privalomuoju draudimu sveikatos draudimo registras (VLK); 

  - Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registras (KPR); 

  - Valstybinės mokesčių inspekcijos IS (VMI) 

  - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos registras (SODRA). 
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MR  INFORMACIJOS SRAUTAI 
 

Integralūs informaciniai srautai užtikrina greitesnį duomenų įvedimą, bei užkerta kelią 

pakartotiniam duomenų rinkimui iš duomenų teikėjų. Skirtingų registrų ir informacinių sistemų 

sąveika palaikoma susijusių registrų ir informacinių sistemų nuostatų ir duomenų teikimo sutartyje 

nustatyta tvarka ir sąlygomis perduodant, atnaujinant duomenis ar jais keičiantis, gautiems iš susijusių 

registrų ir informacinių sistemų duomenims koduoti naudojant tų registrų ir informacinių sistemų 

suteiktus objektų unikalius identifikavimo kodus. 

 

 MR išoriniai informacijos srautai 

Šiame skyriuje aprašomi išoriniai informaciniai srautai, kurie užtikrina duomenų teikimą į MR iš 

duomenų šaltinių. Kai kuriais atvejais gali būti abipusis duomenų perdavimas (Pvz.: į ir iš NEC IS).  

Išsilavinimo pažymėjimų blankų registras (IPBR) 

 

Srauto šaltinis (siuntėjas) Išsilavinimo pažymėjimų blankų registras 

Šaltinio valdytojas Švietimo ir mokslo ministerija 

Šaltinio tvarkytojas Švietimo informacinių technologijų centras 

Srautą priimantis registras (informacinė 

sistema) 

Mokinių registras 

Srauto tipas Duomenų srautas 

Srauto perdavimo būdas Kompiuterinės ryšio priemonės 

Srauto perdavimo greitis Pagal tinklo pralaidumą 

Srauto perdavimo periodiškumas arba 

sąlygos 

Pagal poreikį 

Gaunami duomenys: 

Duomuo Komentaras 

Pažymėjimo kodas Pažymėjimo kodas (4 ženklai) 

Pažymėjimo pavadinimas Pažymėjimo pavadinimas lietuvių kalba 

Pažymėjimo grupė Nurodoma pažymėjimo grupė 

Tekstas Tekstas, nurodantis kokio tipo programas ir 

kokios priklausomybės mokyklas baigusiems 

pažymėjimas išduodamas 

Pirminio tiražo išspausdintų blankų serija, 

numeriai, skaičius, spausdinimo data 

Nurodoma pirminio tiražo išspausdintų 

blankų serija, numeriai, skaičius, 

spausdinimo data 

Kartotinio tiražo išspausdintų blankų serija, 

numeriai, skaičius, spausdinimo data 

Nurodoma kartotinio tiražo išspausdintų 

blankų serija, numeriai, skaičius, 

spausdinimo data 
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Gyventojų registras (GR) 

 

Srauto šaltinis (siuntėjas) Gyventojų  registras 

Šaltinio valdytojas Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

Šaltinio tvarkytojas Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

Srautą priimantis registras (informacinė 

sistema) 

Mokinių registras 

Srauto tipas Duomenų srautas 

Srauto perdavimo būdas Kompiuterinės ryšio priemonės 

Srauto perdavimo greitis Pagal tinklo pralaidumą 

Srauto perdavimo periodiškumas arba sąlygos Pagal nustatytą tvarkaraštį, pagal poreikį 

Gaunami duomenys: 

Duomuo Komentaras 

Mokinio asmens kodas; mokinio motinos ar 

tėvo asmens kodas 

Unikalus kodas (11 ženklų) 

Galiojantis mokinio vardas(-ai); mokinio 

motinos ar tėvo vardas(-ai) 

Unikalaus kodo savininko vardas(-ai) 

Galiojantis mokinio pavardė(-ės); mokinio 

motinos ar tėvo pavardė(-ės) 

Unikalaus kodo savininko pavardė(-ės) 

Deklaruota gyvenamoji vieta Unikalaus kodo savininko adresas pagal 

Adresų registrą ir deklaravimo data arba šalis, 

į kurią migravo asmuo 

Pilietybė(-ės) Nurodoma asmens turima(-os) pilietybė(-ės) 

pagal galiojantį asmens dokumentą 

Mirties data Unikalaus kodo savininko mirties data, jei 

asmuo yra miręs 

 

Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registras (KTPRR) 

 

Srauto šaltinis (siuntėjas) Kvalifikacijos tobulinimo programų ir 

renginių registras 

Šaltinio valdytojas Švietimo ir mokslo ministerija 

Šaltinio tvarkytojas Švietimo informacinių technologijų centras 

Srautą priimantis registras (informacinė 

sistema) 

Mokinių registras 

Srauto tipas Duomenų srautas 

Srauto perdavimo būdas Kompiuterinės ryšio priemonės 
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Srauto perdavimo greitis Pagal tinklo pralaidumą 

Srauto perdavimo periodiškumas arba 

sąlygos 

Pagal poreikį 

Gaunami duomenys: 

Duomuo Komentaras 

Programos kodas kodas (10 ženklų 

Programos pavadinimas Programos pavadinimas lietuvių kalba 

Programos vykdymo kalba (-os) Nurodoma kalba arba kalbos, kuria (-omis) 

vykdoma programa 

Tikslinė (-ės) programos dalyvių grupė (-ės) Nurodoma kokiai dalyvių grupei skiriama 

programa 

Plačioji programos grupė, kuriai skirta 

programa 

Nurodoma plačioji programos grupė 

Programos švietimo sritis Nurodoma kokiai švietimo sričiai priklauso 

programa 

Programos švietimo posritis Nurodoma kokiam švietimo posričui 

priklauso programa 

Programos švietimo posričio turinys 
Nurodomas švietimo posričio turinys 

Programos tipas 
Nurodomas tipas 

Programos vykdymo lygis Nurodomas programos vykdymo lygis 

Programos akreditacija (jei yra) Nurodoma ar programa akredituota 

Akredituotos programos akreditacijos data ir 

data, iki kurios programa yra akredituota 

Nurodoma akreditacijos data ir iki kada ji 

galioja 

Išduodamo pažymėjimo pavadinimas (jei 

išduodamas) 

Nurodomas pažymėjimas, išduodamas 

baigus programą  

Programą vykdančios institucijos 

pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis, 

juridinio asmens kodas, grupė (jei yra), tipas 

(jei yra) 

Nurodoma informacija apie programą 

vykdančią instituciją 

Programos registravimo data Nurodoma programos registravimo data 

Programos išregistravimo data ir priežastis Nurodoma programos išregistravimo 

duomenys 

Neformaliojo vaikų švietimo tobulintinos 

kompetencijos 

Nurodomos kompetencijos, įgyjamos 

pabaigus programą 

Programos turinys, tikslai, uždaviniai Nurodoma programos turinys, tikslai, 

uždaviniai 

Programos apimtis valandomis per mokslo 

metus 

Nurodoma programos apimtis valandomis 

per vienus mokslo metus 

Programos apimtis per nurodytus ugdymo 

metus 

Nurodoma programos apimtis valandomis 

per ugdymo metus 
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Programos apimtis valandomis per savaitę Nurodoma programos apimtis valandomis 

per savaitę 

Ugdymo kryptys Nurodoma ugdymo kryptis 

Ugdytiniai: amžiaus tarpsnis (nuo–iki) 
Nurodoma amžiaus tarpsnis, kurie gali 

mokytis šioje programoje 

Mokesčio dydis Nurodomas mokesčio dydis, kurį moka 

ugdytinis 

Programos vykdymo vieta (-os) – adresas (-

ai) (savivaldybė, seniūnija, gatvės 

pavadinimas, namo numeris) 

Nurodoma programos vykdymo vieta 

Nacionalinio egzaminų centro informacinė sistema (NEC IS) 

 

Srauto šaltinis (siuntėjas) NEC IS, Mokinių registras 

Šaltinio valdytojas Nacionalinis egzaminų centras 

Šaltinio tvarkytojas Nacionalinis egzaminų centras 

Srautą priimantis registras (informacinė 

sistema) 

Nacionalinis egzaminų centras  

Srautą priimantis registras (informacinė 

sistema) 

Mokinių registras 

Srauto tipas Duomenų srautas 

Srauto perdavimo būdas Kompiuterinės ryšio priemonės 

Srauto perdavimo greitis Pagal tinkle pralaidumą 

Srauto perdavimo periodiškumas arba 

sąlygos 

Pagal poreikį 

Perduodami ir gaunami duomenys: 

Duomuo Komentaras 

Duomenų išrašas apie mokinius, ketinančius 

laikyti PUPP 

5 priedas (perduodami duomenys į NEC IS) 

Duomenų išrašas apie mokinius, ketinančius 

laikyti brandos egzaminus 

6 priedas (perduodami duomenys į NEC IS) 

Duomenų išrašas apie buvusius mokinius, 

ketinančius laikyti brandos egzaminus 

7 priedas (perduodami duomenys į NEC IS) 

Duomenų išrašas apie eksternus, ketinančius 

laikyti brandos egzaminus 

8 priedas (perduodami duomenys į NEC IS) 

Duomenų išrašas apie laikytų PUPP ir 

brandos egzaminų ir įskaitų rezultatus 

9 priedas (gaunami duomenys iš NEC IS) 

Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registras (SMPKR) 
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Srauto šaltinis (siuntėjas) Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijos 

registras 

Šaltinio valdytojas Švietimo ir mokslo ministerija 

Šaltinio tvarkytojas Švietimo informacinių technologijų centras 

Srautą priimantis registras ,(informacinė 

sistema) 

Mokinių registras 

Srauto tipas Duomenų srautas 

Srauto perdavimo būdas Kompiuterinės ryšio priemonės 

Srauto perdavimo greitis Pagal tinklo pralaidumą 

Srauto perdavimo periodiškumas arba sąlygos Pagal poreikį 

Gaunami duomenys: 

Duomuo Komentaras 

Programos valstybinis kodas 
Programos valstybinis kodas. 

SQL užklausa atrenka iš Studijų, mokymo 

programų ir kvalifikacijų registro tik 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, 

vidurinio ir formalaus profesinio mokymo 

programas 

Programos pavadinimas Programos pavadinimas lietuvių kalba 

Pažymėjimo lygmens kodas Išduodamo pažymėjimo lygmens kodas 

Programos įregistravimo data Programos įregistravimo SMPKR data 

Programos išregistravimo iš registro data Programos išregistravimo SMPKR data 

Įgyjamas išsilavinimas Įgyjamas išsilavinimas pabaigus bendrojo 

ugdymo programą 

Programos trukmė metais Nurodoma bendrojo ugdymo  ir profesinio 

mokymo teorinio ir praktinio mokymo trukmė 

Mokymosi forma Programos mokymosi forma  

Kvalifikacijos kodas Suteikiamos kvalifikacijos kodas 

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas Nurodomas suteikiamos kvalifikacijos 

pavadinimas baigus programą 

Profesinio rengimo standarto, profesinio 

standarto kodai ir pavadinimai 

Nustatyti profesinio rengimo standarto, 

profesinio standarto kodai ir pavadinimai  

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis Nurodomas Lietuvos kvalifikacijų sandaros 

lygis, atitinkantis suteikiamai kvalifikacijai 

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis Nurodomas Europos kvalifikacijų sąrangos 

lygis, atitinkantis suteikiamai kvalifikacijai 

Pedagogų registras (PR) 
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Srauto šaltinis (siuntėjas) Pedagogų registras 

Šaltinio valdytojas Švietimo ir mokslo ministerija 

Šaltinio tvarkytojas Švietimo informacinių technologijų centras 

Srautą priimantis registras (informacinė 

sistema) 
Mokinių registras 

Srauto tipas Duomenų srautas 

Srauto perdavimo būdas Kompiuterinės ryšio priemonės 

Srauto perdavimo greitis Pagal tinklo pralaidumą 

Gaunami duomenys 

Duomuo Komentaras 

Pedagogo identifikacinis kodas Unikalus kodas iš Pedagogų registro 

Vardas Tekstinis duomuo 

Pavardė Tekstinis duomuo 

 

Švietimo  informacinių technologijų centras (KRISIN) 

 

Srauto šaltinis (siuntėjas) KRISIN 

Šaltinio valdytojas Švietimo informacinių technologijų centras 

Šaltinio tvarkytojas Švietimo informacinių technologijų centras 

Srautą priimantis registras (informacinė 

sistema) 
Mokinių registras 

Srauto tipas Duomenų srautas 

Srauto perdavimo būdas Kompiuterinės ryšio priemonės 

Srauto perdavimo greitis Pagal tinklo pralaidumą 

Srauto perdavimo periodiškumas arba sąlygos Pagal poreikį 

Gaunami duomenys: 

Duomuo Komentaras 

Išsilavinimo Asmens įgytam išsilavinimui nurodyti 

Kalbų Kalbos, kuriomis vyksta ugdymas ir mokymas 

arba besimokantis asmuo moka 

Administracinių vienetų lentelė Duomenys gaunami iš KRISIN klasifikatorių 

DB  

Gyvenamųjų vietovių lentelė 
Duomenys gaunami iš  

KRISIN klasifikatorių DB  

Gatvių lentelė  
Duomenys gaunami iš  

KRISIN klasifikatorių DB 
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Pilietybės  Asmens pilietybei nurodyti 

Pasaulio šalys ir teritorijos (ISO std.)  Pirminis duomenų šaltinis  

Teisiniai statusai Nurodomas grupavimas institucijų pagal 

esamą teisinę būseną 

Teisinės formos Nurodomas grupavimas institucijų pagal 

teisinę formą 

Bendrojo lavinimo dalykų įskaitos 
Sąrašas kalbų įskaitų, kurias gali laikyti 

abiturientas bendrojo ugdymo ir profesinėse 

mokyklose 

Brandos egzaminai Sąrašas brandos egzaminų bendrojo ugdymo ir 

profesinėse mokyklose 

Dalykų tipai Sąrašas dalykų bendrojo ugdymo ir 

profesinėse mokyklose 

Institucijų grupės Švietimo ir mokslo institucijų vykdančių 

ugdymą ir mokymą klasifikavimui 

Institucijų tipai Švietimo ir mokslo institucijų tipų 

klasifikavimui 

Institucijų paskirtys Švietimo ir mokslo institucijų suskirstymas 

pagal paskirtis 

Institucijų priklausomybės Švietimo ir mokslo institucijų 

priklausomybėms klasifikuoti 

Išsilavinimo pažymėjimų blankai 

Nurodomas išduoto pažymėjimo kodas ir 

pavadinimas asmeniui, kuris mokėsi pagal 

bendrojo ugdymo arba profesinio mokymo 

programas 

Klasių tipai Nurodomas klasių tipų sąrašas 

Mokymo ar studijų formos Nurodomos mokymo ir studijų formos 

Mokymosi ar studijų nutraukimo ar pertraukos 

priežastys mokykloje 

Asmens mokymosi nutraukimo arba 

pertraukimo priežastys ikimokyklinėje, 

bendrojo ugdymo ir profesinėje mokykloje 

einamaisiais mokslo metais 

Mokymosi ar studijų finansavimo šaltiniai Nurodomas mokinio mokymąsi finansuojantis 

šaltinis 

Mokymosi etapai  Suskirstyti mokslo metų mokymosi laiką 

etapais 

Našlaičio tipas 

Suskirstomi aukštojoje, bendrojo ugdymo ir 

profesinėje mokykloje studijuojantys ir 

besimokantys valstybės socialiai remiamų 

asmenų (našlaičių) tipai 

Neformaliojo vaikų švietimo programų grupės Suskirstomos neformaliojo vaikų švietimo 

ugdymo programos kryptimis 

Neformaliojo vaikų švietimo ugdymo kryptys Suskirstomos neformaliojo vaikų švietimo 
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ugdymo programos kryptimis 

Neformaliojo vaikų švietimo ugdymo krypčių 

pakraipos 
Suskirstomos neformaliojo vaikų švietimo 

ugdymo programos krypčių pakraipos 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

dalykai 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

dalykai bendrojo ugdymo pagrindinio ugdymo 

programos mokiniams 

Pagrindinio ugdymo programos dalykai 

Bendrojo ugdymo pagrindiniai privalomi, 

pasirenkamieji ir papildomi dalykai bendrojo 

ugdymo mokyklose besimokantiems pagal; 

pagrindinio ugdymo programą 

Profesinio mokymo bendrieji dalykai 
Profesinėje mokykloje mokomų bendrųjų 

dalykų pagal profesinio mokymo programas 

Specialiųjų ugdymosi poreikių grupės Specialiojo ugdymosi poreikių grupių sąrašas 

Specialiųjų ugdymosi poreikių lygiai Specialiojo ugdymosi poreikių lygių sąrašas 

Stipendijų ir išmokų studijoms, mokymuisi tipai Nurodomas gaunamų stipendijų tipas 

Studijų ir mokymo programos 

Iš Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų 

registro SQL užklausa atrenkamos tik 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, 

vidurinio ugdymo, profesinio mokymo ir 

neformalaus vaikų švietimo programos 

Studijų ir mokymo programų lygmenys 
Studijų ir mokymo programų suskirstymas 

lygmenimis 

Švietimo plačiosios grupės 
Skirstyti švietimo ir mokslo programas pagal 

jų turinį 

Švietimo posričiai 
Klasifikuoti formaliojo ir neformaliojo 

švietimo programas į posričius 

Švietimo sritys 
Klasifikuoti formaliojo ir neformaliojo 

švietimo programas į švietimo sritis 

Vidurinio ugdymo programos dalykai 

Bendrojo ugdymo pagrindiniai privalomi, 

pasirenkamieji ir papildomi dalykai bendrojo 

ugdymo mokyklose 

Vidurinio ugdymo programos dalyko kursai Bendrojo ugdymo vidurinio ugdymo dalykų 

kursų sąrašas 

Akademinių atostogų išėjimo priežastys Nurodomas asmens mokymosi pertraukimo 

priežasčių sąrašas 

Ikimokyklinių grupių tipai Nurodomas ikimokyklinės arba 

priešmokyklinės grupės tipas 

Klasių ir grupių pakopos 

Nurodomas ikimokyklinių, priešmokyklinių 

grupių ir bendrojo ugdymo klasių 

suskirstymas pagal ugdymo programas ir jų 

mokymosi pakopas 

Mokymo programos pažymėjimų 

spausdinimui 

Bendrojo ugdymo arba profesinėje mokykloje 

švietimo programų, įrašomų į pažymėjimą, 

brandos atestatą ar jo priedą, pavadinimų 

kilmininko forma sąrašas ir programų 

pavadinimų ir pažymėjimų atitikmenų lentelė 
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Švietimo ir mokslo institucijų registras (ŠMIR) 

 

Srauto šaltinis (siuntėjas) Švietimo ir mokslo institucijų registras 

Šaltinio valdytojas Švietimo ir mokslo ministerija 

Šaltinio tvarkytojas Švietimo informacinių technologijų centras 

Srautą priimantis registras (informacinė 

sistema) 

Mokinių registras 

Srauto tipas Švietimo ir mokslo institucijų registro 

duomenys 

Srauto perdavimo būdas Kompiuterinės ryšio priemonės 

Srauto perdavimo greitis pagal tinklo pralaidumą 

Srauto perdavimo periodiškumas arba sąlygos Pagal poreikį 

Gaunami duomenys: 

Duomuo Komentaras 

Švietimo institucijos ir jos skyrių (filialų, 

padalinių) kodas(-ai) 

Unikalus kodas (7, 9 ar 4 ženklai) 

Švietimo institucijos ir jos skyrių (filialų, 

padalinių) pavadinimas(-ai) 

Švietimo institucijos ir jos skyrių (filialų, 

padalinių) visas pavadinimas lietuvių kalba 

Švietimo institucijos ir jo skyrių (filialų, 

padalinių) adresas 

Buveinė (adresas) tekstu ir struktūrizuotas 

pagal Adresų registro klasifikatorius ir objekto 

buveinės (adreso) elementus – namo numeris, 

korpuso numeris 

Švietimo institucijos grupė Unikalus 4 ženklų kodas 

Švietimo institucijos paskirtys, pagrindinė 

paskirtis 

Unikalus 8 ženklų kodas ir pavadinimas 

Švietimo institucijos priklausomybė Duomuo klasifikuojamas 

Švietimo institucijos teisinis statusas Duomuo klasifikuojamas 

Švietimo institucijos tipai, pagrindinis tipas Unikalus 4 ženklų kodas 

Studijų ir mokymo kalbos Duomuo klasifikuojamas 

Mokymosi formos Duomuo klasifikuojamas 

Mokymo programos Duomuo klasifikuojamas 
 

Registrai ir informacinės sistemos, dalyvaujančios informacijos mainuose: 

Studentų registras (SR) 

 

Srauto šaltinis (siuntėjas) Mokinių registras 

Šaltinio valdytojas Švietimo ir mokslo ministerija 
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Šaltinio tvarkytojas Švietimo informacinių technologijų centras 

Srautą priimantis registras (informacinė 

sistema) 

Studentų registras (SR) 

Srauto tipas Duomenų srautas 

Srauto perdavimo būdas Kompiuterinės ryšio priemonės 

Srauto perdavimo greitis Pagal tinklo pralaidumą 

Srauto perdavimo periodiškumas arba sąlygos Pagal poreikį 

Perduodami duomenys: 

Duomuo Komentaras 

Asmens kodas, vardas, pavardė, mokinio id, 

pažymėjimo kodas, blanko numeris, serija, 

išdavimo data, išsilavinimo ar kvalifikacijos 

įgijimo data, kvalifikacija 

Duomenys apie vidurinį išsilavinimą arba 

įgytą kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus  

 

 Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS) 

 

Srauto šaltinis (siuntėjas) Mokinių registras 

Šaltinio valdytojas Švietimo informacinių technologijų centras 

Šaltinio tvarkytojas Švietimo informacinių technologijų centras 

Srautą priimantis registras (informacinė 

sistema) 

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS) 

Srauto tipas Duomenų srautas 

Srauto perdavimo būdas Kompiuterinės ryšio priemonės 

Srauto perdavimo greitis Pagal tinklo pralaidumą 

Srauto perdavimo periodiškumas arba sąlygos Pagal poreikį 

Perduodami duomenys: 

Duomuo Komentaras 

Mokinių registro nuasmeninti duomenys Perduodami nuasmeninti duomenis (sąrašas –

mokinių registro nuostatų skirsnis 4.3“MR 

kaupiami duomenys“  punktai 4.3.1-4.3.11) 

išskyrus duomenis, kurie gaunami iš 

patvirtintų  klasifikatorių 

 

Nesimokančių ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema (NEMIS) 

 

Srauto šaltinis (siuntėjas) Mokinių registras 

Šaltinio valdytojas Švietimo informacinių technologijų centras 
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Šaltinio tvarkytojas Švietimo informacinių technologijų centras 

Srautą priimantis registras (informacinės 

sistema) 

Nesimokančių ir mokyklos nelankančių 

mokinių informacinė sistema 

Srauto tipas Duomenų failas 

Srauto perdavimo būdas Kompiuterinės ryšio priemonėmis 

Srauto perdavimo periodiškumas arba sąlygos Pagal poreikį 

Perduodami duomenys: 

Duomuo Komentaras 

Kreipimosi  duomuo - Asmens kodas Unikalus kodas ( 11 ženklų) 

Kreipimosi duomuo - Vardas (vardai) Unikalaus kodo savininko vardas (vardai) 

Kreipimosi duomuo - Pavardė (pavardės) Unikalaus kodo savininko pavardė (pavardės) 

Gražinama informacija Asmens kodas, vardas, pavardė, mokymosi 

įstaigos kodas, klasė/grupė, įregistravimo į 

mokymosi įstaigą data 

Socialinės paramos informacinė sistema (SPIS) 

 

Srauto šaltinis (siuntėjas) Socialinės paramos informacinė sistema 

Šaltinio valdytojas Socialinių reikalų ir darbo ministerija 

Šaltinio tvarkytojas Socialinių reikalų ir darbo ministerija 

Srautą priimantis registras (informacinė 

sistema) 

Mokinių registras 

Srauto tipas Socialinės paramos informacinė sistemos 

duomenys 

Srauto perdavimo būdas Kompiuterinės ryšio priemonės 

Srauto perdavimo greitis Pagal tinklo pralaidumą 

Srauto perdavimo periodiškumas arba sąlygos Pagal poreikį 

Gaunami duomenys: 

Duomuo Komentaras 

Perduodami duomenys išvardinti MR 

nuostatuose 

Nuostatų punktai : 15.4.1, 15.4.2, 15.4.17.2.2, 

15.4.17.2.3, 15.4.17.2.5, 15.4.17.3.2, 

15.4.17.3.4  

 

 Diplomų ir atestatų registras (DAR) 

 

Srauto šaltinis (siuntėjas) Mokinių registras 

Šaltinio valdytojas Švietimo ir mokslo ministerija 
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Šaltinio tvarkytojas Švietimo informacinių technologijų centras 

Srautą priimantis registras (informacinė 

sistema) 
DAR 

Srauto tipas Duomenų srautas 

Srauto perdavimo būdas Kompiuterinės ryšio priemonės 

Srauto perdavimo greitis Pagal tinklo pralaidumą 

Gaunami duomenys 

Duomuo Komentaras 

Institucijos kodas Unikalus kodas (7 arba 9 ženklų) 

Institucijos pavadinimas Tekstinis duomuo 

Atestato/diplomo kodas Kodas (4 ženklai) 

Atestato/diplomo serija Unikalus raidinis kodas (2 ženklai) 

Atestato/diplomo blanko numeris Unikalus 6 ženklų kodas 

Diplomo pavadinimas Pavadinimas lietuvių kalba 

Studijų ir mokslo programos kodas Unikalus 9 ženklų kodas 

Studijų ir mokslo programos pavadinimas Pavadinimas lietuvių kalba 

Studijų ir mokslo programos baigimo metai Skaitinis duomuo 

Atestato/diplomo registracijos numeris Skaitinis duomuo 

Atestato/diplomo išdavimo data Data 

Suteikta kvalifikacija (pagal diplomą) Pavadinimas lietuvių kalba 

Atestato/diplomo priedo kodas Kodas (4 ženklai) 

Atestato/diplomo priedo serija Unikalus raidinis kodas (2 ženklai) 

Atestato/diplomo priedo blanko numeris Unikalus 6 ženklų kodas 

Diplomo priedo pavadinimas Pavadinimas lietuvių kalba 

Atestato/diplomo priedo registracijos numeris Skaitinis duomuo 

Atestato/diplomo priedo išdavimo data Data 

Asmens kodas arba lytis ir gimimo data Unikalus kodas ( 11 ženklų) 

Vardas (vardai) Tekstinis duomuo 

Pavardė (pavardės) Tekstinis duomuo 

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (BPIS) 

 

Srauto šaltinis (siuntėjas) Mokinių registras 

Šaltinio valdytojas Švietimo ir mokslo ministerija 

Šaltinio tvarkytojas Švietimo informacinių technologijų centras 

Srautą priimantis registras (informacinė BPIS 
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sistema) 

Srauto tipas Duomenų srautas 

Srauto perdavimo būdas Kompiuterinės ryšio priemonės 

Srauto perdavimo greitis Pagal tinklo pralaidumą 

Gaunami duomenys 

Duomuo Komentaras 

Asmens kodas arba lytis ir gimimo data Unikalus kodas ( 11 arba 7  ženklų) 

Vardas (vardai) Tekstinis duomuo 

Pavardė (pavardės) Tekstinis duomuo 

Institucijos kodas Unikalus kodas (7 arba 9 ženklų) 

Institucijos pavadinimas Tekstinis duomuo 

Mokymo programos kodas Unikalus kodas (9 ženklai) 

Klasė/grupė Klasė, grupė arba kursas 

Klasės/grupės pavadinimas Tekstinis duomuo 

 

4.1.3. MR vidiniai informacijos srautai 
 

Mokinių registro vidiniai informacijos srautai apima duomenų srautus tarp Mokinių registro 

modulių. MR sudaro šie moduliai: 

 Registro vartotojų registravimo modulis; 

 Informavimo ir duomenų kontrolės modulis; 

 Mokinio duomenų tvarkymo modulis; 

 Išsilavinimo ir kvalifikacinių pažymėjimų administravimo modulis; 

 Dinaminių užklausų formavimo modulis; 

 Sąrašų ir ataskaitų formavimo modulis; 

 Duomenų gavimo iš registrų ir IS modulis; 

 Duomenų teikimo registrams ir IS  modulis. 
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1 pav. Vidinių informacinių srautų schema 

S rautai: 

 

1. Vartotojų duomenys; 

2. Vartotojų duomenys; 

3. Vartotojų duomenys; 

4. Vartotojų duomenys; 

5. Užklausos duomenų šaltiniams; 

6. Duomenų šaltinių duomenys; 

7. Mokinių duomenys; 

8. Išsilavinimo ir kvalifikacinių pažymėjimų duomenys; 

9. Mokinių duomenys. 

 

Srautas 1, 2, 3 ir 4. Registruotų naudotojų duomenys ir teisės, kurie tvarkomi Registruotų vartotojų 

registravimo modulyje. Modulis atsakingas už naudotojų autentifikavimą, jiems jungiantis prie 

registro. Vykdant funkcijas susijusiuose moduliuose yra kontroliuojamos prisijungusio naudotojo 

teisės. Vartotojo identifikacijos kodas naudojamas atliktų veiksmų atitinkamuose moduliuose 

fiksavimui. 

Srautas 5 ir 6.  Duomenys gaunami iš išorinių šaltinių. Kai kurie iš šių duomenų gaunami realių laiku 

(pvz.:  registruojant mokinį į registrą yra kreipiamasi į Gyventojų registrą ir iš jo gaunama asmens 

informacija), kita dalis gaunama  tam tikru periodiškumu. Visi duomenys saugomi Mokinių registre.  

Esant poreikiui iš Mokinių duomenų tvarkymo modulio yra kreipiamasi (siunčiama užklausa) į 

Duomenų gavimo iš registrų ir IS modulį, kuris reikalingus duomenis importuoja iš registrų ir 

informacinių sistemų. Duomenų gavimo iš registrų ir IS modulyje užklausa yra apdorojama ir 

Registro vartotojų 

registravimo 
modulis 

 

Informavimo ir 

duomenų 

kontrolės 

modulis 

Duomenų teikimo 

registrams ir IS  

modulis 

Dinaminių 

užklausų 

formavimo 

modulis 

Išsilavinimo ir 

kvalifikacinių 

pažymėjimų 

administravimo 

modulis 

Duomenų gavimo 

iš registrų ir IS 

modulis 

Mokinio 

duomenų 

tvarkymo modulis 

Sąrašų ir ataskaitų 

formavimo 

modulis 

1
 1 

1 

2 

3 4 

5 

7 

9 

8
c 

6 

8 
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sugeneruojama pagal  sutarto standarto užklausą išoriniam šaltiniui. Sulaukus atsakymo duomenys 

perduodami Mokinio duomenų tvarkymo moduliui. 

Srautas 7. Registruojant mokinį į Mokinių registrą ar tvarkant mokinio duomenis (už šiuos veiksmus 

atsakingas Mokinio duomenų tvarkymo modulis) iškyla poreikis atlikti duomenų loginę kontrolę. 

Informavimo ir duomenų kontrolės modulis gauna tam tikrus iš anksto aptartus duomenis iš  Mokinio 

duomenų tvarkymo modulio ir pagal  aptartą algoritmą atlieka duomenų patikrą bei informuoja 

atitinkamus registruotus registro naudotojus apie jų tvarkomų duomenų būklę. Taip pat šis modulis 

atsakinga už bendrąją informaciją siunčiamą registro naudotojams. 

Srautas 8. Šis modulis  gauna duomenis iš Mokinio duomenų tvarkymo modulio atliekant aprašytoms 

funkcijoms atlikti ir perduoda informaciją dinaminių užklausų formavimo, sąrašų  ir ataskaitų 

formavimo bei duomenų teikimo registrams ir IS moduliams. 

Srautas 9.  Šiuo srautu perduodami sutvarkyti registro objektų  duomenys dinaminių užklausų 

formavimo, sąrašų  ir ataskaitų formavimo bei duomenų teikimo registrams ir IS moduliams. 

 

MR kaupiama informacija  
 

4.1.4. Registro duomenys. 
 

 Registro objekto įregistravimo į Registrą, Mokyklą ir išregistravimo duomenys: 

 mokinio identifikavimo kodas (automatizuotu būdu sudarytas iš nesikartojančios atsitiktinių skaičių 

sekos suteikiamas pirmą kartą registruojant į Registrą); 

 mokinio įregistravimo į Registrą data, duomenų įrašymo ir keitimo datos; 

 mokinio įregistravimo į Mokyklą data (mokinio pirma mokymosi diena mokykloje), mokymosi sutarties 

numeris ir sudarymo data, atvyko iš šalies arba mokyklos, mokymosi sutarties nutraukimo data, nutraukimo 

priežastis ir įsakymo numeris; 

 asmens, įvedusio duomenis, identifikavimo kodas, vardas, pavardė, el. pašto adresas; 

 Mokinio asmens duomenys: 

 vardas (vardai), pavardė (pavardės); 

 asmens kodas; 

 deklaruotos gyvenamosios vietos adresas; 

 faktinės gyvenamosios vietos adresas; 

 pilietybė; 

 gimtoji kalba (-os); 

 našlaitis; 

 išsilavinimas, valstybė ir mokykla (pavadinimas, kodas), kurioje įgytas išsilavinimas; 

 mokinio asmens bylos numeris bendrojo ugdymo mokykloje arba vardinis numeris profesinėje mokymo 

įstaigoje; 

 mokymosi sutarties duomenys: tipas, numeris, sudarymo data, galiojimo pabaigos data, mokinio pirma 

mokymosi diena mokykloje (data); 

 mokinio pažymėjimo duomenys: numeris, tipas, išdavimo data, galiojimo pabaigos data, registracijos 

numeris, suteiktų lengvatų duomenys, pažymėjimą išdavusios mokyklos kodas 

 Duomenys apie mokinio šeimą (tėvai, globėjai, rūpintojai) (kaupiami įgyvendinant tėvų, įtėvių, globėjų, 

rūpintojų teises ir pareigas pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą): 

 asmens kodas (jeigu pateikia); 

 vardas, pavardė; 

 deklaruotos gyvenamosios vietos adresas; 

 Mokyklos, kurioje mokosi mokinys, duomenys (gaunami iš Švietimo ir mokslo institucijų registro): 

 mokyklos kodas (Juridinių asmenų registre); 
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 mokyklos savininkas (-ai), savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (-os), dalyviai (kodas, 

pavadinimas); 

 mokyklos pavadinimas; 

 mokyklos priklausomybė; 

 institucijos grupė; 

 institucijos pagrindinis tipas, kiti tipai; 

 institucijos buveinė (adresas); 

 telefonas, faksas, el. pašto adresas; 

 institucijos pagrindinė paskirtis, kitos paskirtys; 

 mokymo kalba (-os); 

 mokymosi forma (-os); 

 švietimo programos; 

 padalinio (-ių), filialo (-ų) kodas (-ai), pavadinimas (-ai), buveinė (-ės), grupė )-ės), pagrindinis tipas ir 

kiti tipai, mokymo kalba(-os), mokymo forma(-os), švietimo programos ir kt. duomenys identiški mokyklos 

duomenims; 

 Duomenys apie mokinio ugdymąsi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoje ar 

skyriuje/padalinyje: 

 mokslo metai; 

 grupės pakopa, tipas, pavadinimas, grupės vadovas/mokytojas (vardas, pavardė); 

 kalba, kuria  ugdomas mokinys, švietimo programos pavadinimas ir jos valstybinis kodas; 

 specialiųjų ugdymosi poreikių grupė (-ės) (jeigu yra), specialiųjų ugdymosi poreikių lygis (jeigu yra); 

 lanko įstaigą ne mažiau nei 20 valandų per savaitę (jeigu yra); 

 lanko globos grupę (jeigu yra); 

 Duomenys, gaunami kiekvienais mokslo metais, apie mokinio ugdymąsi bendrojo ugdymo mokykloje: 

 mokslo metai; 

 klasės duomenys: 

 klasės pavadinimas; 

 klasės pakopa; 

 klasės tipas; 

 klasė yra skyriaus/padalinio kodas, pavadinimas (jeigu yra); 

 klasės vadovas(-ai)/mokytojas (-ai) (vardas, pavardė); 

 mokymosi pamaina; 

 kalba, kuria mokosi; 

 lotynų kalba, užsienio kalbos, kurių mokinys mokosi: kalbos požymis (pirma, antra, trečia užsienio 

kalba), nuo kurios klasės pradėjo mokytis; 

 mokymosi forma; 

 švietimo programos pavadinimas ir jos valstybinis kodas; 

 išduotų  pažymėjimų duomenys: pažymėjimą išdavusios mokyklos kodas, mokymosi programos kodas, 

pažymėjimo kodas, pavadinimas, serija, numeris, išdavimo data, registracijos numeris, originalas/dublikatas 

dalykai, kurių mokinys mokėsi (kodas, tipas, valandos, įvertinimas), įskaitos, pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo (toliau – PUPP) dalykų ir brandos egzaminų, įvertinimai, laikymo požymiai, laikymo metai, 

palikto/perkelto į aukštesnę klasę požymis, direktoriaus įsakymo data ir numeris; 

 pasirinktų laikyti PUPP, brandos egzaminų, įskaitų duomenys: dalyko/egzamino/įskaitos kodas ir 

pavadinimas, kursas, tipas, atitinkamo dalyko pirmo pusmečio įvertinimas, laikymo metai, laikymo požymis; 

 mokosi pailgintos dienos grupėje (jeigu yra); 

 patyrė fizinių traumų ugdymo proceso metu (jeigu yra); 

 eina į mokyklą, kuri savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) 

priskirta pagal aptarnavimo teritoriją (jeigu yra); 

 gyvena toliau nei 3 km nuo mokyklos (kaimuose ir miesteliuose  gyvenantiems mokiniams) (jeigu yra); 
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 pavežamas į mokyklą, jeigu taip, tai pavežamas: maršrutiniu, privačiu, mokyklų transportu, geltonaisiais 

autobusiukais, kitais vežiojimo būdais (kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems mokiniams) (jeigu yra); 

 gyvena bendrojo ugdymo mokyklos bendrabutyje (jeigu yra); 

 specialiųjų ugdymosi poreikių grupės ir specialiųjų ugdymosi poreikių lygis (jeigu yra); 

 paliktas kartoti kurso (jeigu yra); 

 Duomenys, gaunami kiekvienais mokslo metais, apie mokinio mokymąsi profesinėje mokykloje: 

 mokslo metai; 

 grupės/klasės duomenys: 

 kursas, klasės pakopa; 

 grupės/klasės pavadinimas; 

 grupės vadovas/mokytojas (vardas, pavardė); 

 švietimo programos valstybinis kodas, pavadinimas, trukmė, kvalifikacija ir jos lygis; 

 kalba, kuria mokosi; 

 akademinės atostogos: pradžios data, mokymosi pertraukimo priežastis, numatomos pabaigos data, 

faktinė grįžimo data, teisinis pagrindas; 

 mokymosi forma; 

 bendrabutis: ar gyvena jame, ar reikia bendrabučio; 

 specialiųjų ugdymosi poreikių grupės, specialiųjų ugdymosi poreikių lygis (jeigu yra); 

 stipendija: dydis, tipas, išmokos; 

 ar mokosi finansuojamoje vietoje; 

 išduotų pažymėjimų duomenys: pažymėjimą išdavusios mokyklos kodas, mokymosi programos kodas, 

pažymėjimo kodas, pavadinimas, serija, numeris, išdavimo data, registracijos numeris, originalas/dublikatas 

dalykai, kurių mokinys mokėsi (kodas, tipas, valandos, įvertinimas), įskaitos, pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo (toliau – PUPP) dalykų ir brandos egzaminų, įvertinimai, laikymo požymiai, laikymo metai, 

palikto/perkelto į aukštesnę klasę požymis, direktoriaus įsakymo data ir numeris; 

 pasirinktų laikyti PUPP, brandos egzaminų, įskaitų duomenys: dalyko/egzamino/įskaitos kodas ir 

pavadinimas, kursas, tipas, atitinkamo dalyko pirmo pusmečio įvertinimas, laikymo metai, laikymo požymis; 

 Duomenys, gaunami kiekvienais mokslo metais, apie mokinio mokymąsi neformaliojo vaikų švietimo 

mokykloje: 

 mokslo metai; 

 ugdymo kryptis; 

 muzikos krypties mokiniams muzikos skyriai (jeigu pasirinkta); 

 sporto kryptis, sporto šakos (jeigu pasirinkta); 

 mokymo programos kodas ir pavadinimas; 

 mokymosi sutarties numeris, sudarymo data, mokymosi pradžios data, mokymosi nutraukimo data, 

nutraukimo priežastis. 
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 KOMPIUTERIZUOJAMOJO OBJEKTO NORIMOS BŪSENOS ĮGYVENDINIMAS  

Pageidaujama kompiuterizuojamo objekto architektūra ir sąsajos su registrais bei 

informacinėmis sistemomis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 pav.  Mokinių registro architektūra

Mokinių registras 

Administravimo 

komponentas 

Duomenų 

mainų 

komponentas 

 

SMPKR ŠMIR DAR GR NEC 

IS 

Švietimo įstaigos 

Profesinio 

mokymo įstaigos 

Bendrojo 

ugdymo 

mokyklos 

Neformaliojo 

vaikų švietimo 

mokyklos 

Duomenys apie 

mokinius 

SR ŠVIS 

Sąrašai ŠMM 

Išsilavinimo 

duomenys 

Nuasmeninti 

mokinių duomenys 

Asmens 

duomenys 
Institucijų 

duomenys 

Dalykų  pusmečio 

įvertinimai, PUPP ir 

brandos  egzaminų 

įvertinimai, rezultatų 

duomenys 

Duomenų 

tvarkymo 

komponentas 

Ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos 

IPBR 

Diplomų, atestatų, 

kvalifikacijos 

duomenys; asmens 

duomenys 

KRISIN 

Klasifikatori

ų duomenys 

PR SPIS BPIS KTPRR NEMIS 

Programų 
duomenys 



 Kompiuterizuojamo objekto komponentų moduliai ir jų funkcionalumas 

 

Mokinių registrą sudaro trys komponentai: duomenų tvarkymo, administravimo ir duomenų mainų. 

 

 Duomenų tvarkymo komponentas 

 

Duomenų tvarkymo komponentą sudaro:  

 Mokinio duomenų tvarkymo modulis; 

 Išsilavinimo ir kvalifikacinių pažymėjimų administravimo modulis; 

 Dinaminių užklausų modulis; 

 Sąrašų ir ataskaitų formavimo modulis. 

 

 Mokinio duomenų tvarkymo modulis 

 

Duomenų tvarkymo modulis atsakingas už duomenų apie registro objektą (mokinius, jų 

mokymąsi, mokymosi nutraukimus/pertraukimus, išduodamus pažymėjimus ir t.t.) įvedimą ir už šių 

duomenų tvarkymą (redagavimą, šalinimą) Mokinių registre. 

Modulio paskirtis – sukurti sąsają registro tvarkytojams, leidžiančią patogiai ir efektyviai 

atlikti duomenų tvarkymo funkcijas.  

Tvarkant Registro duomenis yra naudojama iš išorinių šaltinių gaunama informacija, tačiau už 

tų duomenų gavimą atsakingas duomenų mainų modulis, todėl duomenų mainų procedūrų detalus 

aprašas pateiktas skyriuje Duomenų mainų komponentas (5.1.3.) Duomenų gavimo iš kitų registrų 

ir IS modulis. 

Funkcijos 
 

Duomenų tvarkymo modulyje išskiriamos tokios pagrindinės funkcijos: 

- klasių/grupių sąrašas; 

- mokinio registravimas; 

- asmens duomenų redagavimas; 

- duomenų apie mokinio mokymąsi suvedimas ir redagavimas; 

- mokinio išregistravimas. 

Funkcija „Klasių/grupių sąrašas“ 

 

Tai funkcija, kurios pagalba įvedama, koreguojama arba šalinama informacija apie 

atitinkamais mokslo metais mokykloje esančias klases ir/arba grupes, klasių komplektus, pailgintos 

dienos grupes, globos grupes. Duomenis įveda:. 

 ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose ugdomi mokiniai pagal 

ikimokyklinę ir/ar priešmokyklinę programą, vartotojas sukuria grupes įvesdamas grupės 

pavadinimą, parinkdamas grupės pakopą (ikimokyklinė arba priešmokyklinė), grupės tipą iš grupių 

tipų klasifikatoriaus, mokomąją kalbą (gaunama iš ŠMIR), grupės vadovą (-us) iš mokyklos 

pedagogų registre įregistruotų pedagogų sąrašo; 

 bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose ugdomi mokiniai pagal pradinio ir/arba pagrindinio, 

ir/arba vidurinio ugdymo programas, ir profesinės mokyklos, kurios turi klases, kuriose ugdomi 

mokiniai pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, vartotojas sukuria klases, įvesdamas 

klasės pavadinimą, parinkdamas klasės pakopą (iš klasių pakopų klasifikatoriaus), klasės tipą (iš 
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klasių tipų klasifikatoriaus), mokomąją kalbą (gaunama iš ŠMIR), nurodo pamainą, kurioje mokomi 

mokiniai, parenka klasės vadovą iš mokyklos pedagogų registre įregistruotų pedagogų sąrašo; 

 profesinės mokyklos, kuriose mokiniai mokomi pagal pirminio profesinio mokymo 

programas, vartotojas sukuria grupes įvesdamas grupės pavadinimą, parinkdamas mokymo 

programos kodą ir pavadinimą (nurodoma kvalifikacija ir programos mokymosi trukmė) iš studijų, 

mokymo programų ir kvalifikacijų klasifikatoriaus, mokomąją kalbą, kursą, grupės vadovą iš 

mokyklos pedagogų registre įregistruotų pedagogų sąrašo. 

 profesinio mokymo įstaigos, kuriose mokiniai mokomi pagal tęstinio profesinio mokymo 

programas, vartotojas sukuria grupes, įvesdamas grupės pavadinimą, parinkdamas mokymo 

programą iš studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų klasifikatoriaus, mokomąją kalbą; 

 mokyklos, kuriose mokiniai ugdomi pagal neformalaus vaikų švietimo programas ir 

formalųjį švietimą papildančias programas, vartotojas sukuria grupes, įvesdamas grupės 

pavadinimą, parinkdamas mokymo programą iš kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių 

registro klasifikatoriaus, mokomąją kalbą, mokymo metus, grupės vadovą (-us) iš mokyklos 

pedagogų registre įregistruotų pedagogų sąrašo. 

Ši funkcija bendrojo ugdymo mokyklos vartotojui leidžia sukurti, koreguoti ar pašalinti 

pailgintos dienos grupes, o ikimokyklinio ugdymo mokyklos vartotojui leidžia sukurti ar pašalinti 

globos grupes, visą parą dirbančias grupes. Registruojant pailgintos dienos grupę arba atitinkamai 

globos grupę, visą parą dirbančią grupę įvedamas grupės pavadinimas, parenkamas grupės vadovas 

iš mokyklos pedagogų registre įregistruotų pedagogų sąrašo ir nurodomos klasės, kurių mokiniai 

lankys pailgintos dienos grupę. 

Papildomi funkcionalumai: 

- ikimokyklinėje ar bendrojo ugdymo mokykloje visas klasių/grupių sąrašas atitinkamais 

mokslo metais ir trumpa informacija, pvz.: paskirstymas pagal mokymų programas, klasės/grupės 

pavadinimas, besimokančių klasėje/grupėje mokinių skaičius, klasės/grupės vadovas(-ai), mokymo 

programa, jungtinės klasės požymis, su kuriomis klasėmis sujungta, skyriaus klasės požymis ir kt.; 

- mokykloje, kurioje vykdomas pirminis ar tęstinis profesinis mokymas, visas klasių/grupių 

sąrašas, grupių sąrašas pagal pirminį arba tęstinį mokymą, pagal tęstinį mokymą išrūšiuoti pagal 

mokymo sritis atitinkamais mokslo metais ir trumpa informacija, klasės/grupės pavadinimas, 

besimokančių grupėje mokinių skaičius, klasės/grupės vadovas, mokymo programa; 

- neformalaus vaikų švietimo mokykloje grupių sąrašas atitinkamais mokslo metais ir 

trumpa informacija, pvz.: pasiskirstymas pagal mokymų programas ar ugdymo sritis, klasės/grupės 

pavadinimas, besimokančių klasėje/grupėje mokinių skaičius, klasės/grupės vadovas, mokymo 

programa, mokymosi metai ir kt.; 

- klasės/ grupės mokinių skaičius: 

 „besimokantys“ - besimokančių klasėje/grupėje mokinių sąrašas, kartu pateikiama mokinio 

gimimo data, mokymosi programa, mokymosi forma, atvykimo data, data, nuo kada mokinys 

klasėje/grupėje. Galimas perėjimas prie funkcijos „Mokinio išregistravimas“; 

 „visi (kartu su išvykusiais)“ - besimokančių mokinių sąrašas kartu su išvykusiais, perkeltais 

arba nutraukusiais/pertraukusiais mokslą klasėje/grupėje arba mokykloje kartu pateikiama 

informacija apie mokinio gimimo datą, mokymosi programą, mokymosi formą, atvykimo datą, datą, 

nuo kada klasėje/grupėje; 

 „dalykai“ – parodoma bendrojo ugdymo ar profesinėje mokykloje besimokančio mokinio 

mokomoji kalba, parinktas dorinis ugdymas, data nuo kada mokosi, užsienio kalbos pirma, antra ir 

trečia; 

 „perkelti mokinius“ – leidžia perkelti mokinį(-ius) į kitą klasę/grupę tais pačiais mokslo 

metais, perkelti į kitus mokslo metus paliktą(-us) kartoti kurso mokinį(-ius), perkelti klasės/grupės 

mokinius į kitus mokslo metus aukštesnę klasę ar aukštesnį kursą; 

 „sąrašiniai veiksmai“ – leidžia sąrašiniu būdu tvarkyti mokinių duomenis apie mokymąsi 

nurodant konfigūruojamą parametrą ir atliekama jo paieška nurodytai datai. Konfigūruojami 
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parametrai priklausomai nuo mokyklos grupės gali būti: mokymo programa, užsienio kalbos, 

dorinis ugdymas, pavėžėjimas į/iš mokyklos ir kt., visos klasės arba pasirinktų mokinių 

išregistravimas (parenkama išvykimo priežastis ir nurodomas išvykimo pagrindas – funkcija 

„Mokinio išregistravimas“). 

Informaciją apie klasę/grupę iš klasių/grupių sąrašo pašalinti negalima, jeigu toje klasėje yra 

ar buvo bent vienas mokinys. 

 

Funkcija „Mokinio registracija“ 

 

Pagal teisės aktus mokinys gali būti mokomas dviejose skirtingose mokymo programose 

vienoje ar skirtingose įstaigose, pvz.: priešmokyklinėje ir pirmoje klasėje (priešmokyklinėje ir 

pradinio ugdymo programose), bendrojo ugdymo mokykloje suaugusiųjų mokymo programoje ir 

profesinėje mokykloje mokantis tik profesijos. 

Funkcijos aprašymas: 

Registro tvarkytojas registruoja mokinį, kai tik jis įstoja į mokslo instituciją Tai funkcija, kurios 

pagalba į Mokinių registrą įregistruojamas: 

 - naujas objektas, kurio duomenų nebuvo Mokinių registre; 

 - objekto duomenys perkeliami iš archyvo, jeigu jis buvo registruotas Mokinių registre; 

 - mokinys priskiriamas dar vienai institucijai, jei jis tuo metu mokosi dvi skirtingas 

mokymosi programas. 

Registruojant mokinį pirmiausiai nurodomas jo asmens kodas. Jei mokinio duomenų bazėje 

dar nėra, tai pagal asmens kodą paimami duomenys iš Gyventojų registro ir perkeliami į Mokinių 

registrą, asmens duomenų, po perkėlimo redaguoti nebeleidžiama. 

Jei lietuviško asmens kodo asmuo neturi (t.y. mokinys – užsienietis), tai visus asmens 

duomenis suveda Mokinių registro ITC administratorius. 

Jeigu mokinys mokosi skirtingose mokymo įstaigose, tai tokį mokinį įregistruoja ITC 

administratorius į antrą mokymosi įstaigą. 

Pagrindiniais asmens duomenimis laikoma: 

- Asmens kodas; 

- Asmens vardas; 

- Asmens pavardė; 

- Deklaruota gyvenamoji vieta; 

- Asmens gimimo data; 

- Lytis; 

- Pilietybė. 

Perkėlus iš Gyventojų registro pagrindinius asmens duomenis turi būti suvedami papildomi 

duomenys apie asmens mokymąsi: 

- Valstybė, iš kurios atvyko; 

- Atvykimo priežastis; 

- Leidimo gyventi ar mokytis numeris ir data (jei mokinys užsienietis); 

- Mokinio pirma diena mokykloje (data); 

- Mokymosi sutarties numeris, sutarties sudarymo data); 

- Klasės/grupės pavadinimas į kurią įkeliamas mokinys; 

- Mokymo/ugdymo programa; 

- Mokymosi forma. 

Tai būtini duomenys, kad mokinys būtų įregistruotas į mokinių registrą. 

Mokinio registravimas į mokinių registrą baigtas, kai įvedama visa reikalinga informacija apie 

mokinio mokymąsi mokslo metais. 
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Funkcija „Asmens duomenų koregavimas“ 

 

Asmens duomenys vardas (-ai), pavardė(-ės) gali būti keičiami tik tuo atveju, jeigu mokinio 

asmens duomenys pasikeitė Gyventojų registre. Asmens informacijos lange koregavimo funkcijoje 

sutikrinus su Gyventojų registro duomenimis ir radus neatitikimus varde ir pavardėje, reikia keisti 

įrašus  teisingais išsaugant direktoriaus įsakymo datą ir numerį apie asmens duomenų keitimą. 

Visos mokyklos mokinių asmens duomenis ir deklaruotos gyvenamosios vietos sutikrinimą 

galima atlikti Duomenų mainų modulyje. Esant neatitikimų Mokinių registro su Gyventojų registro 

duomenyse – reikia atlikti duomenų pakeitimą ir išsaugojimą įvedant direktoriaus įsakymo datą ir 

numerį apie asmens duomenų keitimą. Deklaruotos gyvenamosios vietos pakeitimai daromi 

išsaugant naują deklaruotos vietos adresą. 

Funkcija „Duomenų apie mokymąsi suvedimas ir koregavimas“ 

 

Tai funkcija, kurios pagalba galima įvesti arba koreguoti mokinio asmens duomenis arba 

bendruosius duomenis apie mokymąsi. 

Mokinio duomenys skirstomi į asmens duomenis ir bendruosius duomenis apie mokymąsi. 

Juos įvesti arba koreguoti galima „Asmens informacijos“ lange per funkciją“ Klasių/grupių 

sąrašas“, pasirinkus klasės sąrašą ir aktyvią norimo mokinio pavardę arba per funkciją „Paieška“ 

pasirinkus užklausą „Asmenys“. 

 

Mokinio duomenų esybių-ryšių schema 

 
 

 

3 pav. Mokinio duomenų esybių-ryšių schema 
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 Mokinio asmens duomenys 

 

Tai yra asmeniniai mokinio duomenys, kurie nepriklauso nuo mokymosi įstaigoje ar 

klasėje/grupėje – pvz.: mokinio vardas, pavardė, pilietybė ir pan. Šie duomenys registruojant 

mokinį į registrą ir vėliau tik atnaujinami, jei to prireikia (pvz.: pasikeitė pavardė). Čia įvedama 

informacija: mokinio pilietybė; gimtoji kalba; telefono numeris; našlaičio tipas ir data nuo kada 

galioja; turimas mokinio išsilavinimas, kuris išskaičiuojamas iš mokinių registre esančių 

išsilavinimo pažymėjimų; jeigu mokinys užsienietis, nurodoma šalis iš kurios jis atvyko, atvykimo 

priežastis, leidimo gyventi ar mokytis numeris; informacija apie mokinio lankomą(-as) neformalaus 

švietimo įstaigą(-as) nurodant įstaigos pavadinimą, ugdymo kryptį, nuo kada lanko ir iki kada 

lankė; jeigu mokinys turi specialiųjų ugdymosi poreikių, parenkami ugdymosi poreikiai iš 

ugdymosi poreikių grupių ir ugdymosi poreikių lygių klasifikatorių, nurodoma data nuo kada ir iki 

kada galioja pagal PPT pažymą.  

Gyvenamoji vieta 

Tai duomenys apie deklaruotą gyvenamąją vietą, kurie gaunami iš Gyventojų registro 

registruojant mokinį į Mokinių registrą, ir faktinę gyvenamąją vietą, kurią mokyklos vartotojas 

įveda naudodamasis Adresų registro klasifikatoriumi. Keičiantis mokinio faktinei gyvenamajai 

vietai būtina nurodyti direktoriaus įsakymo numerį bei datą, kurio pagrindu Mokinių registre 

daromi pakeitimai. Gyvenamosios vietos pakeitimas įtakoja Abėcėlinės knygos formavimą. 

Duomenys apie šeimos narius 

Tai duomenys apie tėvą, motiną ar globėją: vardas, pavardė, giminystės ryšys, deklaruota 

gyvenamoji vieta, telefonų numeriai. Šie duomenys būtini, kol mokiniui sukaks 16 metų arba jis 

baigs mokymąsi bendrojo ugdymo mokykloje. 

 

 Bendrieji duomenys apie mokymąsi: 

 

Tai yra duomenys apie mokymąsi, kurie nekinta arba retai kinta mokymosi metu tam tikrais 

mokslo metais. Pateikiama: klasė/grupė kurioje mokosi tam tikrais mokslo metais, klasės/grupės 

vadovas(-ai), mokomoji kalba, mokymo programa, mokymosi forma, mokinio pirmos mokymosi 

dienos mokykloje data, asmens bylos numeris bendrojo ugdymo mokykloje arba vardinis numeris 

profesinės mokyklos mokiniui, mokymosi sutarties tipas(-ai), data nuo kada pasirašyta sutartis ir iki 

kada sutartis galioja, ikimokyklinukams pažymima ar tais mokslo metais ir nuo kada ir iki kada 

(data) jie lanko įstaigą daugiau nei 20 valandų per savaitę (duomuo reikalingas mokinio krepšeliui 

apskaičiuoti), duomenys apie pavežimą į/iš mokyklos (data ir nuo kada ir iki kada), kryptingą 

meninį ugdymą, ar gyvena bendrabutyje, užsienio kalbas ir dorinį ugdymą, kuriuos mokosi ir kt. 

 Duomenų koregavimas vyksta Asmens informacijos lange pasirinkus koregavimo nuorodą 

(ženkliuką). Perkeltą mokinį į naujus mokslo metus leidžiama grąžinti į ankstesnius mokslo metus – 

t.y. panaikinti perkėlimą, jeigu buvo klaidingai perkeltas. Perkėlimo metu versijuojamų atributų 

automatiškai nurodoma „Galioja iki“ reikšmė. 

Duomenys apie mokymąsi klasėje/grupėje 

Tai duomenys apie mokinio lankytą klasę/grupę tam tikrais mokslo metais. Pateikiami šie 

pagrindiniai duomenų atributai: klasės pavadinimas, klasės vadovas (-ai), mokomoji kalba, 
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mokymo programa, mokymosi forma, mokinio pirma mokymosi mokykloje data ir data, nuo kada 

mokinys klasėje/grupėje, asmens bylos numeris (bendrojo ugdymo mokyklos mokiniams)/vardinis 

numeris (profesinės mokyklos mokiniams), mokymosi sutarties numeris ir pasirašymo data, 

sutarties(-ų) tipas (-ai) (profesinės mokyklos mokiniams), data nuo kada įsigaliojo sutartis, data iki 

kada galioja sutartis 

Laikyti egzaminai, įskaitos 

Tai duomenys apie mokinio tam tikrais mokslo metais pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo dalykų, brandos egzaminų ir kalbų įskaitų pavadinimai, įvertinimai, egzamino tipas, 

lygis, įvertinimo arba laikymo požymis. Šie duomenys gaunami per integracinę sąsają iš 

Nacionalinio egzaminų centro informacinės sistemos. 

Duomenys apie išduotus pažymėjimus 

Asmens informacijos lange lentelėje „Išduoti pažymėjimai“ atvaizduojami mokinio gautų 

pažymėjimų duomenys: pažymėjimą išdavusios mokyklos kodas ir pavadinimas, asmens vardas, 

pavardė, asmens kodas, mokymo programos kodas ir pavadinimas, klasės arba grupės pavadinimas, 

blanko kodas, serija, numeris, registracijos numeris, išdavimo data, originalas arba dublikatas. 

Nuo 2004 m. iki 2010 m. išduotų bendrojo ugdymo ir diplomų bei kvalifikacinių 

pažymėjimų duomenys į mokinių registrą įkelti iš studentų/moksleivių duomenų bazės. 

Nuo 2010 m. gegužės 31 d. bendrojo ugdymo ir profesinės mokyklos bendrojo ugdymo 

programų baigimo pažymėjimai spausdinami iš mokinių registro. Iš mokinių registro spausdinto 

pažymėjimo vaizdą galima matyti paspaudus aktyvų pažymėjimo eilės numerį. 

Profesinėse mokyklose išduotų diplomų ir kvalifikacinių pažymėjimų duomenys kaupiami 

nuo 2005 m. 

 Duomenys apie išsilavinimą ar kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą, kuris išduotas iki 

2004 m. – tai informacija apie pažymėjimą, kuris pateikiamas stojant į mokyklą. Informacija apie šį 

pažymėjimą įvedama Asmens informacijos lange. Kaupiami šie duomenys: pažymėjimą išdavusios 

institucijos kodas ir pavadinimas, mokymo programos kodas, ir pavadinimas, pažymėjimo kodas ir 

pavadinimas, klasės pakopa arba grupės pavadinimas kurioje būdamas mokinys gavo pažymėjimą, 

pažymėjimo blanko Nr., serija, išdavimo data, originalas ar dublikatas. 

 Duomenys pažymėjimo, išduoto iš mokinių registro – tai informacija apie pažymėjimus, 

išduotus mokiniui pabaigus mokymo programą ar klasės pakopą. Apie šį pažymėjimą kaupiama 

visa informacija ir ši informacija per integracinę sąsają teikiama Diplomų ir atestatų registrui. 

 Duomenys apie įgytą kvalifikaciją – tai informacija apie profesinėje mokykloje išduotą 

diplomą ir jo priedėlį ar kvalifikacinį pažymėjimą, pabaigus mokymo programą ir įgijus atitinkamą 

kvalifikaciją ir kaupiama: pažymėjimą išdavusios mokyklos kodas ir pavadinimas, pažymėjimo 

kodas ir pavadinimas, išdavimo data, blanko Nr., serija, išdavimo data, originalas ar dublikatas. 

 Užsienio valstybėje išduoto pažymėjimo duomenys – kaupiama informacija apie išduotą 

pažymėjimą, kuris atitinka išsilavinimą įgytą Lietuvoje. 

  

Duomenys apie lankytas klases/grupes ir įstaigas 
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Tai duomenys apie mokinio lankytas klases/grupes atitinkamais mokslo metais nuo mokinio 

įregistravimo į mokinių registrą pradžios. Čia nurodoma data nuo ir iki kada mokinys buvo 

klasėje/grupėje, kurse, požymis apie palikimą - perkėlimą į kitus mokslo metus arba mokyklos 

baigimą bei lankytos įstaigos pavadinimą. 

Duomenys apie asmens atvykimus/išvykimus  

Tai istorinė informacija chronologine tvarka pavaizduojama nuo objekto įregistravimo į 

mokinių registrą datos iki išvykimo iš mokymosi įstaigos. 

Funkcija „Mokinio išregistravimas“ 

 

Tai funkcija, kurios pagalba mokinys išregistruojamas iš mokymosi įstaigos ir jo duomenys 

perkeliami į archyvą. 

Mokinio išregistravimą galima atlikti pasirinkus funkciją „Išregistravimas“ Asmens 

informacijos lange arba klasės/grupės mokinių sąraše, įvedant dvišalės sutarties nutraukimo datą, 

nutraukimo priežastį, direktoriaus įsakymo apie sutarties nutraukimą numerį ir datą. 

 

 Išsilavinimo ir kvalifikacijų pažymėjimų administravimo modulis 

 

Nurodytas modulis apima bendrojo ugdymo (toliau - BU) ir profesinio mokymo (toliau – PM) 

pažymėjimų blankų apskaitos, bendrojo ugdymo egzaminų planavimo, pažymėjimų, pasiekimų 

pažymėjimų ir išsilavinimo pažymėjimų formavimo ir spausdinimo, ir kvalifikacijos pažymėjimų, 

profesinio mokymo pažymėjimų, profesinio mokymo pasiekimų pažymėjimų ir kompetencijų 

įvertinimo pažymėjimų originalų ir dublikatų išdavimo funkcijas. 

Bendrojo ugdymo pažymėjimai: 

 Pradinio išsilavinimo pažymėjimai (kodas 1001, 1002); 

 Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai (kodas 1701, 1702); 

 Pažymėjimai (kodas 2058, 2059); 

 Pagrindinio ugdymo pažymėjimai (kodas 2001, 2005); 

 Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai (kodas 2701, 2702); 

 Pažymėjimas (kodas 2501); 

 Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai (kodas 3701, 3702); 

 Brandos atestatai (kodas 3014, 3015); 

 Brandos atestato priedas (kodas 3016); 

 Brandos atestato (diplomo) priedas (kodas 3007); 

 Mokymosi pasiekimų pažymėjimai (kodas 2055, 2056). 

Profesinio mokymo pažymėjimai: 

 Kvalifikacijos pažymėjimai (kodas 4111, 4112); 

 Profesinio mokymo pažymėjimai (kodas 3101, 3102); 

 Profesinio mokymosi pasiekimų pažymėjimai (kodas 3103, 3104); 

 Pažymėjimas (kodas 3105, 3106); 

 Kompetencijų įvertinimo pažymėjimas (kodas 3107). 
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Funkcijos 

 

- Blankų registracija; 

- Blankų gavimo apskaita; 

- Neišduotų blankų apskaita; 

- Nustatymai; 

- BU egzaminų planavimas; 

- BU pažymėjimų spausdinimas; 

- PM pažymėjimų spausdinimas; 

- Kompetencijos vertinimas. 

Funkcija „Blankų registracija“ 

 

Funkcija prieinama visiems vartotojams turintiems koregavimo ir asmens duomenų matymo 

teises. Blankų registraciją sudaro: 

 Blankų paskirstymas ir įregistravimas; 

 Registruotų blankų peržiūra; 

 Panaudotų blankų peržiūra; 

Blankų paskirstymas ir įregistravimas 
 

Gali ŠMM vartotojas (su pažymėjimų blankų paskirstymo teise) savivaldybei arba 

valstybinei mokyklai paskirti (perduoti) vieną arba kelis pažymėjimų blankus nurodant blanko 

kodą, seriją, numerių intervalą. Blankų registracijos metu patikrinama, kad blankas nebūtų išduotas 

kitai savivaldybei ar įstaigai. Turi būti galimybė matyti ir atspausdinti pažymėjimų blankų 

perdavimo aktą, turimų nepanaudotų ir panaudotų blankų suvestinę šalyje, savivaldybėje, 

mokykloje. 

Gali savivaldybės vartotojas (su pažymėjimų blankų paskirstymo teise) jos teritorijoje 

esančiai(-oms) mokyklai paskirti (perduoti) vieną arba kelis blankus nurodant blanko kodą, seriją, 

numerių intervalą, patvirtinti blankų gavimo faktą. Blankų registracijos metu patikrinama, kad 

blankas nebūtų išduotas kitai mokyklai. Turi būti galimybė matyti ir atspausdinti pažymėjimų 

blankų perdavimo aktą, turimų nepanaudotų ir panaudotų blankų suvestinę, gautų blankų 

atitinkamais kalendoriniais metais suvestinę, suvestinę grąžinamų blankų juos išdavusiai 

institucijai. 

Gali mokyklos vartotojas (su pažymėjimų blankų paskirstymo teise) patvirtinti blankų 

gavimo faktą. Turi būti galimybė matyti ir atspausdinti pažymėjimų blankų perdavimo aktą, turimų 

nepanaudotų ir panaudotų blankų suvestinę, gautų blankų atitinkamais kalendoriniais metais 

suvestinę, suvestinę grąžinamų blankų juos išdavusiai institucijai. 

Perdavimo akte nurodoma: akto numeris, perdavimo data,  institucija, kuri perduoda, 

institucija, kuri priima, priėmimo data, blanko kodas, serija, blanko numeris nuo, blanko numeris 

iki, kiekis, būsena. 

Blanko būsena gali būti: nepanaudotas, panaudotas, sugadintas, sugrąžintas. 

Pagrindiniai atributai: 

 blankų grupė; 

 blanko kodas; 

 blanko serija; 

 blanko pirmas numeris; 
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 blanko paskutinis numeris; 

 blankų kiekis; 

 dokumento (akto) pavadinimas; 

 dokumento (akto) data; 

 dokumento (akto) numeris. 

 

Registruotų blankų  peržiūra 
 

Pasirinkus blankų peržiūrą, pateikiamas registracijų sąrašas, kurį sudaro šie atributai: 

 blanko grupė; 

 blanko kodas; 

 blanko serija; 

 blanko numeris Nuo; 

 blanko numeris Iki; 

 viso vienetų – užregistruotų blankų skaičius; 

 liko vienetų – nepanaudotų blankų skaičius; 

 blankų gavimo data; 

 dokumento (akto) numeris; 

 dokumento (akto) pavadinimas; 

 gautų blankų patvirtinimo data. 

Panaudotų blankų peržiūra 
 

Pasirinkus blankų panaudojimą, pateikiamas užregistruotų blankų sąrašas. Jei blankas nėra 

atspausdintas (išduotas), jį galima grąžinti išdavusiai institucijai. Norint grąžinti blanką mokyklos 

vartotojas turi pažymėti grąžintinus blankus ir paspausti mygtuką „Grąžinti blankus“. 

Šiame sąraše pateikiami atributai: 

 Serija; 

 Blanko kodas; 

 Registracijos numeris (jeigu blankas panaudotas); 

 Blanko numeris; 

 Asmens kodas, Varas, Pavardė (jeigu blankas panaudotas); 

 Būsena; 

 Spausdinimo data; 

 Anuliavimo data; 

Funkcija “Blankų gavimo apskaita“ 

 

Ši funkcija prieinama visiems vartotojams, turintiems asmens duomenų matymo teises ir 

pažymėjimų blankų paskirstymo, pažymėjimų spausdinimo teisę. 

ŠMM arba savivaldybės vartotojas gali matyti ir atsispausdinti kalendoriniais metais pagal 

savivaldybes ar mokyklas turimų ar grąžintų blankų apskaitos suvestinę ataskaitą, perdavimo aktą, 

patvirtinti blankų gavimo faktą. 

Mokyklos vartotojas gali matyti ir atsispausdinti kalendoriniais metais gautų, turimų ar 

grąžintų blankų apskaitos suvestinę ataskaitą, perdavimo aktą, patvirtinti blankų gavimo faktą. 



 39 

Pagal nurodytus mokslo metus mokyklos vartotojai gali formuoti šiuos žurnalus pagal 

pažymėjimų grupes: 

 Pažymėjimų blankų gavimo apskaita (kodai: 2701, 2702, 3701, 3702, 2501); 

 Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų blankų gavimo apskaita (kodai: 2001, 2005); 

 Brandos atestatų ir jų priedų blankų gavimo apskaita (kodai: 3014, 3015, 3016, 

3007); 

 Kvalifikacijos pažymėjimų blankų gavimo apskaita (kodai: 4111, 4112); 

 Profesinio mokymo pažymėjimų blankų gavimo apskaita (kodai: 3101, 3102); 

 Profesinio mokymosi pasiekimų pažymėjimų blankų gavimo apskaita (kodai: 3103, 

3104); 

 Pažymėjimų blankų gavimo apskaita (kodai: 3105, 3106); 

 Kompetencijos pažymėjimų blankų gavimo apskaita (kodas 3107).. 

 

Funkcija „Neišduotų blankų apskaita“ 

 

ŠMM ir savivaldybės vartotojas gali matyti ir atsispausdinti kalendoriniais metais neišduotų 

pažymėjimų blankų apskaitos ataskaitą Pagal nurodytus mokslo metus mokyklos vartotojai gali 

formuoti šiuos žurnalus: 

 Neišduotų pažymėjimų blankų apskaita; 

 Neišduotų pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų blankų apskaita; 

 Neišduotų brandos atestatų ir jų priedų blankų apskaita; 

 Neišduotų kvalifikacijos pažymėjimų blankų apskaita; 

 Neišduotų profesinio mokymo pažymėjimų blankų apskaita; 

 Neišduotų profesinio mokymosi pasiekimų pažymėjimų ir pažymėjimų blankų 

apskaita; 

 Neišduotų kompetencijos pažymėjimų blankų apskaita. 

Funkcija „Nustatymai“ 

 

Ši funkcija prieinama tik mokyklos vartotojams ir ITC administratoriams 

 

Institucijos parametrai  
 

Nurodyti institucijos parametrai naudojami formuojant ir spausdinant pažymėjimus. 

 Institucijos pavadinimas (vietininko ir kilmininko linksniu); 

 Institucijos kodas; 

 Atsakingo asmens pareigybė (tvirtinančiojo atspausdintą pažymėjimą); 

 Atsakingo asmens vardas, pavardė (tvirtinančiojo atspausdintą pažymėjimą). 

 

Blankų registracijos numeriai  
 

BU pažymėjimams pagal pažymėjimų blankų grupes leidžiama: 

 nurodyti pradinius registracijos numerius pagal dokumentų grupę. Taip pat čia pateikiama 

informacija apie kitos registracijos numerį; 
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 profesinių mokyklų, turinčių padalinius, bazinei mokyklai ir padaliniams priskiriami 

nenutrūkstamos sekos registracijos numeriai. 

PM pažymėjimams registracijos numerių seka pagal pažymėjimų blankų grupes pradedama nuo 1 ir 

priskiriami nenutrūkstamos sekos registracijos numeriai. 

 

Funkcija „BU egzaminų planavimas“ 

 

Bendrojo ugdymo egzaminų planavimo funkcionalumas leidžia per nustatytą atsiskaitymo 

laikotarpį duomenų tvarkytojams sudaryti kandidatų sąrašus, pasirinkti laikytinus egzaminus, 

įskaitas. Per integracinę sąsają nurodytų mokinių asmens duomenys bei pasirinkti egzaminai, 

įskaitos, dalykų pusmečio įvertinimai perduodami NEC IS. Pasibaigus atsiskaitymo laikotarpiui visi 

egzaminų pasirinkimo koregavimo veiksmai galimi tik NEC IS. MR leidžiama tik peržiūrėti 

anksčiau suformuotus duomenis. 

Mokinių registraciją laikyti NEC egzaminus, įskaitas, PUPP galima atlikti pasinaudojant 

mokinių perkėlimo iš klasės, profesinės grupės ir buvusio mokinio, eksterno registracijos funkcija. 

 

Mokinių perkėlimas iš klasės, grupės 
 

Priklausomai nuo duomenų tvarkytojo įstaigos grupės, leidžiama pasirinkti klasę arba 

profesinę grupę. Pasirinkus reikalingą klasę/grupę, pateikiamas neperkeltų į egzaminų planavimą 

besimokančių mokinių sąrašas. Perkėlus visus mokinius į egzaminų planavimą arba pasirinktus 

reikiamus mokinius, galima pereiti prie sąrašinio arba pavienio egzaminų įvedimo. Mokinių 

perkėlimo metu kopijuojami aktualūs asmens duomenys iš mokinių registro, todėl pasikeitus 

mokinio pavardei, vardui istoriniai duomenys lieka nepakitę. 

Buvusio mokinio, eksterno  registracija 
 

Bazinė mokykla gali registruoti kandidatą laikyti brandos egzaminus, įskaitas, kai jo nėra 

tarp besimokančių mokinių. Registracijos metu atliekama asmens duomenų patikra su Gyventojų 

registru, tačiau duomenų tvarkytojui leidžiama įvesti kandidatą su kitokiais asmens duomenimis, 

pvz., užsieniečio atveju. 

 

Sąrašinis egzaminų įvedimas 
 

Pagal sudarytą brandos egzaminų (toliau BE) arba PUPP šabloną pasirinktai klasei 

leidžiama pasirinkti laikytinus brandos egzaminus, įskaitas, įvesti atitinkamo BE dalyko pusmečio 

įvertinimą. 

 

Paraiškų administravimas 
 

Ši funkcija leidžia atlikti paiešką tarp suformuotų paraiškų laikyti BE pagal klasę/grupę, 

kandidato tipą, asmens kodą, pavardę. Peržiūrėti, koreguoti, spausdinti suformuotas paraiškas. 

Priklausomai nuo kandidato tipo, klasės pakopos, pateikiamas skirtingas laikytinų egzaminų, įskaitų 

sąrašas. Buvusiems mokiniams nurodomi ankstesniais metais laikyti BE, įskaitos 
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Nustatymai 
 

Nustatymai skirti parametrizuoti egzaminų šabloną, valdyti egzaminų pasirinkimo, 

koregavimo proceso pradžią, pabaigą. 

Mokyklų duomenų tvarkytojams prieinama funkcija: 

 Egzaminų šablono konstravimas – pateikiamas galiojančių brandos egzaminų, 

įskaitų sąrašas. Sąraše pateikiami šie pagrindiniai atributai: objekto požymis (brandos 

egzaminas, PUPP dalykas, įskaita), kodas, tipas (valstybinis, mokyklinis), pavadinimas. 

Duomenų tvarkytojas, atsižvelgiant į įstaigos, klasės/grupės specifiką, gali pasirinkti 

aktualius įrašus, kurie prieinami per (sąrašinį įvedimą) egzaminų įvedimo sąsają. 

Funkcijos, kurios prieinamos tik ITC administratoriams (visos ITC administratoriaus 

vykdomos administravimo funkcijos turi būti vykdomos iš vieno lango):  

 Atsiskaitymo laikotarpio administravimas – leidžiama sukurti egzaminų planavimo 

naują atsiskaitymo laikotarpį nurodyti datos intervalus „nuo“, „iki“. Per nurodytąjį laikotarpį 

duomenų tvarkytojams leidžiama atlikti įvedimo, koregavimo veiksmus: užregistruoti, 

išbraukti mokinius, priskirti laikytinus egzaminus, įskaitas. Atsiskaitymo laikotarpis 

diferencijuojamas pagal kandidato tipus: mokinys, buvęs mokinys.  

Esant galiojančiam laikotarpiui „mokinys“ - leidžiami įvedimo, koregavimo veiksmai su 

besimokančiais, registruotais klasėse/grupėse mokiniais. 

Esant galiojančiam laikotarpiui „buvęs mokinys“ - bazinei mokyklai leidžiama užregistruoti 

mokinį neturint jo registracijos MR. 

 Bazinių mokyklų sąrašo administravimas – leidžiama pildyti, koreguoti bazinių mokyklų 

sąrašą. 

 

Funkcija „BU pažymėjimų spausdinimas“ 

 

Pažymėjimų spausdinimo funkcionalumas leidžia duomenų tvarkytojams turintiems 

koregavimo, asmens duomenų matymo ir pažymėjimų spausdinimo teises tinkamai paruošti ir 

atspausdinti pažymėjimus ant blankų arba ant balto lapo vykdant atspausdintų pažymėjimų apskaitą. 

Pažymėjimai gali būti išduodami besimokantiems, buvusiems mokiniams ir eksternams. Nuo 2011 

metų Pažymėjimai (kodai 2058 ir 2059) spausdinami tik ant balto lapo ir apskaitomi. Nuo 2012 

metų spausdinami ant balto lapo ir apskaitomi šie pažymėjimai: Pradinio išsilavinimo pažymėjimai 

(kodai 1001, 1002), Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai (kodai 1701, 1702), Mokymosi 

pasiekimų pažymėjimai (kodai 2055, 2056). Ant blanko spausdinamas ir apskaitomas tik 

Pažymėjimo (kodas 2501) dublikatas. 

 

Formavimas iš klasės, grupės 
 

Priklausomai nuo įstaigos tipo pateikiamas klasių arba profesinių grupių sąrašas nurodytais 

mokslo metais. Pažymėjus varnele klasę ir paspaudus mygtuką „pasirinkti“ pateikiamas 

besimokančių mokinių sąrašas su šiais pagrindiniais atributais: klasė, vardas, pavardė, programos 

kodas, programos pavadinimas, gimimo data, blankas (pagal mokiniui prisikirtą mokymo programą 

pateikiamas galimų blankų sąrašas), suformuoti ar atspausdinti mokinio pažymėjimai. 
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Pažymėjus reikalingus mokinius šiame sąraše ir užpildžius spausdinimo datą, įsakymo 

šablono duomenis (įsakymo tekstas bus priskirtas visiems pažymėtiems mokiniams suformuotuose 

Mokymosi pasiekimų ir Pažymėjimų, baigusiems pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą, 

pažymėjimams) suformuojamas sąrašas. Formavimo metu sukuriami nauji pažymėjimai su būsena 

„suformuotas“. Jei sistemoje yra suformuotų, bet neatspausdintų pažymėjimų, nauji pažymėjimai 

nėra kuriami, o atnaujinami. Norėdami pereiti prie suformuotų pažymėjimų ir užbaigti pildyti 

pažymėjimo duomenis, reikia paspausti nuorodą „pereiti prie spausdinimo“. 

Visi suformuoti dokumentai per formavimo iš klasės, grupės funkcionalumą įgyja 

dokumento formą „originalas“. Norint pakeisti dokumento formą iš „originalas“ į „originalas 

buvusiam mokiniui“ reikia pasirinkti funkciją per pažymėjimo valdymo langą „Keisti mokinio 

statusą į „buvęs mokinys“. 

 

Formavimas dublikato, originalo buvusiam mokiniui 
 

Ši funkcija leidžia suformuoti pažymėjimą, kai mokinys nėra registruotas klasėje.  

Pagrindiniai formos atributai: 

 Institucijos kodas; 

 Institucijos pavadinimas; 

 Blanko kodas – pateikiamas galimų blanko kodų sąrašas; 

 Programos baigimo metai; 

 Įgyto išsilavinimo metai; 

 Asmens kodas; 

 Vardas; 

 Pavardė; 

 Klasės pakopa; 

 Programos pavadinimas; 

 Mokomoji kalba; 

 Išdavimo data 

Atributai, kurie pateikiami 3007 blanko atveju: 

 Atestatas/diplomas išduotas – pateikiamas sąrašas (Lietuvoje, užsienio valstybė); 

 Metai, kuriais pagilino dalykų žinias/išlaikė egzaminus; 

Atributai, kurie pateikiami Mokymosi pasiekimų ir Pažymėjimų, baigusiems pagrindinio ugdymo 

pirmos dalies programą, atveju: 

 Įsakymo tekstas – pateikiamas įvedimui; 

Šioje formoje yra galimybė atlikti patikrą su Gyventojų registru pagal įvestą asmens kodą ir 

tokiu būdu užtikrinti duomenų teisingumą. 

Jei norima išduoti Mokinių registre spausdinto pažymėjimo dublikatą, galima naudotis 

pažymėjimų paieška ir pasirinkti funkciją „Formuoti dublikatą“.  

 

Pažymėjimų peržiūra, spausdinimas 
 

Pažymėjimų peržiūros, spausdinimo funkcionalumas leidžia atlikti pažymėjimų paiešką 

institucijoje pagal pažymėjimų formavimo datų intervalą, klasės/grupės pavadinimą, dokumento 
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formą (originalas, dublikatas, originalas buvusiam mokiniui), dokumento būseną (suformuotas, 

atspausdintas, sugadintas), pavardės fragmentą, pasirinkti rūšiavimą pagal datą, pavardę. Mokinių 

registre nurodyti mokslo metai neturi jokios įtakos pažymėjimų paieškai. Atlikus paiešką, 

pateikiamas sunormuotas pažymėjimų sąrašas su šiais pagrindiniais atributais:  

 blanko kodas – nurodomas pažymėjimo formavimo metu; 

 blanko numeris – nurodomas pažymėjimo spausdinimo metu; 

 registracijos numeris  – nurodomas pažymėjimo spausdinimo metu; 

 dokumento būsena – nurodoma aktuali pažymėjimo būsena; 

 klasės pavadinimas; 

 vardas, pavardė; 

 BE egzaminų ir BE be galutinio vertinimo egzaminų skaičius; 

 nuoroda į pažymėjimo detales. 

Jei pažymėjimas suformuotas perkeliant mokinį iš klasės arba grupės, sąraše pateikiama 

nuoroda į mokinio asmens detales.  

Pasirinkus nuorodą „detaliau“, pateikiamas pažymėjimo valdymo langas, kurį sudaro šie 

pagrindiniai elementai: 

 Pažymėjimo valdymo funkcijos; 

 Blanko atributai; 

 Asmens atributai; 

 Išduotų pažymėjimų sąrašas; 

Pažymėjimo valdymo funkcijos 

 

Pažymėjimo valdymo funkcijos diferencijuojamos priklausomai nuo dokumento formos, būsenos. 

Duomenų tvarkytojams prieinamas funkcionalumas esant dokumento būsenai  „suformuotas“ : 

 Dalykai – dalykų įvedimo į pažymėjimą funkcionalumas. Dalykų sąrašas 

pateikiamas iš sudaryto dalykų šablono. Priskiriant dalyką reikia nurodyti valandas, 

vertinimą; 

 NEC egzaminai – BE egzaminų peržiūros funkcionalumas, kuris leidžia pamatyti 

priskirtus asmeniui egzaminus, įskaitas. 

 Peržiūra – pažymėjimo peržiūra, pateikiamas pažymėjimo projektinis vaizdas, kuris 

bus spausdinamas ant blanko. 

 Pašalinti – leidžiama pašalinti suformuotą pažymėjimą. 

 Koreguoti – leidžiama koreguoti asmens, pažymėjimo duomenis. 

 Spausdinti ant blanko – leidžiama atspausdinti dokumentą ant blanko. Spausdinimas 

ant blanko draudžiamas, jeigu yra NEC egzaminų be galutinių vertinimų, jeigu pažymėjime 

nėra suvestų dalykų, jeigu nėra tuščių blankų arba Brandos atestato priedo atveju nėra 

atspausdinto Brandos atestato. Spausdinimo metu yra priskiriamas registracijos numeris ir 

pažymimas blankas kaip panaudotas. Atspausdinus pažymėjimą, duomenų tvarkytojams 

neleidžiami jokie koregavimo veiksmai. 

 Spausdinti ant lapo - leidžiama atspausdinti dokumentą ant balto lapo ir jį apskaityti. 
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Jei dokumento būsena yra „suformuotas“ ir dokumento forma „originalas“, leidžiamas papildomas 

funkcionalumas: 

 Keisti mokinio statusą į „buvęs mokinys“ – leidžiama pakeisti dokumento formą iš 

originalo į originalas buvusiam mokiniui. Naudojama, kai mokinys yra įkeltas iš 

klasės/grupės ir jam reikia papildomai įrašyti ankstesniais metais išlaikytas įskaitas, 

egzaminus. 

Jei dokumento būsena yra „suformuotas“ ir dokumento forma „originalas buvusiam mokiniui“ arba 

„dublikatas“ leidžiamas papildomas funkcionalumas: 

 Egzaminai – leidžiama įvesti, pašalinti, peržiūrėti mokinio išlaikytus egzaminus ir 

įskaitas, kurie nėra pateikiami per NEC integracinį mechanizmą.  

 Pridėti naują – egzamino/įskaitos pridėjimas iš klasifikatoriaus. Pagrindiniai 

atributai: egzamino/įskaitos/pupp pasirinkimas iš klasifikatoriaus, laikymo metai, 

vertinimas; 

 Pridėti laisvai įvedamą – egzamino, įskaitos įvedimas be klasifikatoriaus. 

Pagrindiniai atributai: egzaminas/įskaita, tipas (valstybinis, mokyklinis), laikymo metai, 

pavadinimas, kursas (A, B, N, T, S), įvertinimas. 

Jei dokumento būsena yra „atspausdintas“, leidžiamas papildomas funkcionalumas 

 Spausdinti pakartotinai ant blanko – leidžiama pakartotinai atspausdinti pažymėjimą 

ant blanko; 

 Spausdinti pakartotinai ant lapo – leidžiama pakartotinai atspausdinti pažymėjimą 

ant balto lapo; 

 Apskaitos lapo spausdinimas – atitinkamos pažymėjimų grupės apskaitos lapo 

spausdinimas; 

 Anuliuoti – anuliuoti atspausdintą pažymėjimą. Anuliuotas blankas ir registracijos 

numeris daugiau nebegali būti naudojamas spausdinant naujus pažymėjimus ; 

 Formuoti dublikatą – funkcija leidžia iš atspausdinto dokumento suformuoti naują 

dublikatą. Perkeliami visi pažymėjime nurodyti dalykai, Nec egzaminai bei kiti 

egzaminai/įskaitos; 

ITC administratoriams prieinamos visos duomenų tvarkytojo funkcijos ir papildomai leidžiami 

funkcionalumai: 

 Koreguoti – galima koreguoti pažymėjimo pagrindinius atributus; 

 Grąžinti blanką – anuliuoto blanko ir registracijos numerio grąžinimo mechanizmas. 

Blankas ir registracijos numeris prieinamas spausdinant naujus pažymėjimus. 

 

Blanko atributai 

 

Pateikiami šie pagrindiniai atributai: 

 Blanko kodas – nurodomas pažymėjimų formavimo metu; 

 Blanko numeris – numeris suteikiamas eilės tvarka spausdinimo metu pagal 

užregistruotus nepanaudotus blankus; 

 Registracija – registracijos numeris, suteikiamas eilės tvarka spausdinimo metu 

pagal pažymėjimų grupes; 
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 Dokumento būsena – parodoma aktuali pažymėjimo būsena ir būsenos įgijimo data; 

 Dokumento forma – pateikiama dokumento forma; 

 Išdavimo data – parodoma aktuali spausdinimo jei nenurodyta išdavimo data arba 

papildomai nurodyta spausdinimo data; 

 Įstaigos pavadinimas – įstaigos kodas, pavadinimas, kuris spausdinamas 

pažymėjime; 

 Atsakingas asmuo – įstaigos atsakingas asmuo. 

Įstaigos pavadinimas ir atsakingas asmuo turi būti nurodomi prieš formuojant pažymėjimą 

pažymėjimo modulio parametruose. 

 

Asmens atributai 
 

Pateikiami šie pagrindiniai atributai: 

 Asmens kodas – asmens kodas, užsieniečio atveju pateikiama gimimo data, jeigu 

nėra lietuviško asmens kodo; 

 Vardas, Pavardė – asmens vardas(-ai), pavardė(-ės); 

 Klasė, klasės/grupės pavadinimas; 

 Mokymo programa – mokymo programos kodas, pavadinimas; 

 Įgyto išsilavinimo ir programos baigimo metai. 

 

Išduotų pažymėjimų sąrašas 
 

Pateikiamas mokiniui išduotų pažymėjimų sąrašas, kurį sudaro šie pagrindiniai atributai: 

 Blanko kodas 

 Blanko numeris 

 Registracijos numeris 

 Dokumento būsena 

 Formavimo data 

Šiame sąraše pateikiamos nuorodos į turimus pažymėjimus, kurias pasirinkus pateikiamas 

nurodytas dokumentas. 
 

Pateikiamas institucijoje išduotų pažymėjimų sąrašas pagal pasirinktus mokslo metus. 

Pagrindiniai sąrašo atributai: 

 Institucijos kodas; 

 Institucijos pavadinimas; 

 Vardas, Pavardė; 

 Asmens kodas; 

 Programos kodas; 

 Programos pavadinimas; 

 Klasės pavadinimas; 

 Blanko kodas; 

 Blanko numeris; 

 Registracijos numeris; 
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 Pažymėjimo Išdavimo/spausdinimo data; 

 Pažymėjimo forma. 

Nurodytą sąrašą galima atspausdinti pasirinkus nuorodą „Spausdinti“. 

 

Dalykų šablonas 

 

Priklausomai nuo blanko tipo, pažymėjimo valdymo formoje aktyvuojamas dalykų įvedimo 

funkcionalumas. Dalykų įvedimas vyksta iš sudaryto dalykų šablono. Šablone dalykai skirstomi į 

dvi grupes pagal ugdymo programą: pagrindinio ir vidurinio ugdymo sritis. Dalykų sąrašą sudaro 

šie pagrindiniai atributai: 

 Ugdymo programa; 

 Kodas; 

 Pavadinimas; 

 Valandos pagal A kursą; 

 Valandos pagal B kursą. 

Šablono formavimas vyksta pažymėjus reikalingus dalykus ir paspaudus mygtuką „Perkelti 

pažymėtus“. Pažymėti dalykai persikelia į institucijos dalykų šabloną. Šiame šablone duomenų 

tvarkytojas gali pagal savo poreikį nurodyti valandas, pridėti pasirenkamus dalykus, užsienio 

kalboms nurodyti kalbos mokėjimo lygį A1, A2, B1, B2,  pašalinti nereikalingą dalyką iš šablono. 

Laisvai pasirenkamo dalyko įvedimas susideda iš šių pagrindinių atributų: 

 Ugdymo programa; 

 Dalykų grupė – užsienio kalba, pasirenkamieji dalykai, projektas; 

 Užsienio kalba –jei pasirinkta dalykų grupė „Užsienio kalba“; 

 Valandos. 

 

Pažymėjimų paieška 
 

Funkcija prieinama tik ITC administratoriams (visos ITC administratoriaus vykdomos 

administravimo funkcijos turi būti vykdomos iš vieno lango). Leidžiama vykdyti paiešką visame 

registre pagal šiuos atributus: 

 Vardas; 

 Pavardė; 

 Asmens kodas; 

 Blanko numeris; 

 Blanko kodas. 

Paieškos rezultatą sudaro: institucijos kodas, pavadinimas, vardas, pavardė, programos 

kodas, programos pavadinimas, klasės pavadinimas, blanko kodas, blanko serija, blanko numeris, 

registracijos numeris, išdavimo data, dokumento forma, nuoroda į dokumento peržiūrą. 

 

Funkcija „PM pažymėjimų spausdinimas“ 

 



 47 

Pažymėjimų spausdinimo funkcionalumas leidžia duomenų tvarkytojams turintiems 

koregavimo, asmens duomenų matymo ir pažymėjimų spausdinimo teises tinkamai paruošti ir 

atspausdinti pažymėjimus. Pažymėjimai gali būti išduodami besimokantiems, buvusiems 

mokiniams ir eksternams besimokiusiems pagal pirminio ir (arba) tęstinio profesinio mokymo 

programas bei įsivertinusiems savo kompetencijas. 

Pagrindiniai pažymėjimo rekvizitai ir pažymėjimų kodai, kuriuose šie rekvizitai įrašomi: 

 pažymėjimą gaunančio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; 

 profesinio mokymo teikėjo kodas ir pavadinimas (kilmininko ir vietininko linksniu); 

 profesinio mokymo teikėjo, išduodančio pažymėjimą, vadovo pareigų pavadinimas, 

vardas, pavardė; 

 blanko kodas, pavadinimas, serija, numeris, išdavimo data, registracijos numeris; 

 profesinio mokymo programos kodas ir pavadinimas (kilmininko, galininko ir 

vietininko linksniu); 

 formaliojo profesinio mokymo programos trukmė iš SMPKR valandomis (kodas 

4111, 4112, 3101, 3102, 3103, 3104); 

 kompetencijos pavadinimas iš SMPKR (kodas 3105, 3106); 

 kvalifikacijos kodas ir pavadinimas iš SMPKR (kodas 4111, 4112); 

 profesinio standarto arba profesinio rengimo standarto kodas ir pavadinimas iš 

SMPKR (kodas 4111, 4112, 3107); 

 kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų standartą (kodas 4111, 4112); 

 kvalifikacijos lygis pagal Europos kvalifikacijų standartą (kodas 4111, 4112); 

 programos baigimo metai (išskyrus 3107); 

 programos modulių (dalykų) pavadinimai, trukmė valandomis, įvertinimas (kodas 

3101, 3102, 3103, 3104); 

 kompetencijų sąrašas (kodas 3107); 

 kompetencijų teorinės dalies įvertinimas, praktinės dalies įvertinimas (skaitmenimis 

ir žodžiu) (kodas 3107). 

Jeigu prie pažymėjimo rekvizito nenurodytas pažymėjimo kodas, tai jis naudojamas visuose 

PM pažymėjimuose. 
 

Formavimas iš grupės 
 

Pateikiamas profesinių grupių sąrašas nurodytais mokslo metais. Pažymėjus varnele grupę ir 

paspaudus mygtuką „pasirinkti“ pateikiamas besimokančių mokinių sąrašas su šiais pagrindiniais 

atributais: grupė, vardas, pavardė, gimimo data, programos kodas, programos pavadinimas, blankas 

(pagal mokiniui priskirtą mokymo programą pateikiamas galimų blankų sąrašas), esami suformuoti 

mokinio pažymėjimai. 

Pažymėjus reikalingus mokinius šiame sąraše ir užpildžius spausdinimo datą, 

suformuojamas sąrašas. Formavimo metu sukuriami nauji pažymėjimai su būsena „suformuotas“. 

Jei sistemoje yra suformuotų, bet neatspausdintų pažymėjimų, nauji pažymėjimai nėra kuriami, o 

atnaujinami. Norėdami pereiti prie suformuotų pažymėjimų ir užbaigti pildyti pažymėjimo 

duomenis, reikia paspausti nuorodą „pereiti prie spausdinimo“. 

Visi suformuoti dokumentai per formavimo iš grupės funkcionalumą įgyja dokumento 

formą „originalas“. 
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Formavimas dublikato, originalo buvusiam mokiniui 
 

Ši funkcija leidžia suformuoti originalą pažymėjimo, kai mokiniui buvo išduotas 

pažymėjimas su klaidomis arba suformuoti pažymėjimo dublikatą ankščiau atspausdintam 

originalui iš mokinių registro. 

Pagrindiniai formos atributai spausdinant dublikatą: 

 profesinio mokymo teikėjo kodas ir pavadinimas (kilmininko ir vietininko linksniu); 

 blanko kodas, pavadinimas; 

 profesinio mokymo programos kodas ir pavadinimas (vietininko linksniu); 

 kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų standartą (kodas 4111, 4112); 

 kvalifikacijos lygis pagal Europos kvalifikacijų standartą (kodas 4111, 4112); 

 programos baigimo metai (išskyrus 3107); 

 programos modulių (dalykų) pavadinimai, trukmė valandomis, įvertinimas (kodas 

3101, 3102, 3103, 3104); 

 kompetencijų sąrašas (kodas 3107); 

 kompetencijų teorinės dalies įvertinimas, praktinės dalies įvertinimas (skaitmenimis 

ir žodžiu) (kodas 3107). 

Šioje formoje yra galimybė atlikti patikrą su Gyventojų registru pagal įvestą asmens kodą ir 

tokiu būdu užtikrinti duomenų teisingumą. 

Jei norima išduoti spausdinto Mokinių registre pažymėjimo dublikatą, galima naudotis 

pažymėjimų paieška ir pasirinkti funkciją „Formuoti dublikatą“. 

 

Pažymėjimų peržiūra, spausdinimas 
 

Pažymėjimų peržiūros, spausdinimo funkcionalumas leidžia atlikti pažymėjimų paiešką 

institucijoje pagal pažymėjimų formavimo datų intervalą, grupės pavadinimą, dokumento formą 

(originalas, dublikatas, originalas buvusiam mokiniui), dokumento būseną (suformuotas, 

atspausdintas, sugadintas), pavardės fragmentą, pasirinkti rūšiavimą pagal datą, pavardę. Mokinių 

registre nurodyti mokslo metai neturi jokios įtakos pažymėjimų paieškai. Atlikus paiešką, 

pateikiamas sunormuotas pažymėjimų sąrašas su šiais pagrindiniais atributais:  

 blanko kodas – nurodomas pažymėjimo formavimo metu; 

 blanko numeris – nurodomas pažymėjimo spausdinimo metu; 

 registracijos numeris  – nurodomas pažymėjimo spausdinimo metu; 

 dokumento būsena – nurodoma aktuali pažymėjimo būsena; 

 grupės pavadinimas; 

 vardas, pavardė; 

 nuoroda į pažymėjimo detales. 

Jei pažymėjimas suformuotas perkeliant mokinį iš grupės, sąraše pateikiama nuoroda į 

mokinio asmens detales.  

Pasirinkus nuorodą „detaliau“, pateikiamas pažymėjimo valdymo langas, kurį sudaro šie 

pagrindiniai elementai: 

 Pažymėjimo valdymo funkcijos; 

 Blanko atributai; 

 Asmens atributai; 
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 Išduotų pažymėjimų sąrašas; 

Pažymėjimo valdymo funkcijos 

 

Pažymėjimo valdymo funkcijos diferencijuojamos priklausomai nuo dokumento formos, 

būsenos. 

Duomenų tvarkytojams prieinamas funkcionalumas esant dokumento būsenai  „suformuotas“ : 

 Dalykai – dalykų įvedimo į pažymėjimą funkcionalumas. Dalykų sąrašas 

pateikiamas iš sudaryto dalykų šablono. Priskiriant dalyką mokiniui, reikia nurodyti trukmę 

valandomis, įvertinimą; 

 Kompetencijų įvertinimas - peržiūros funkcionalumas, kuris leidžia pamatyti 

kompetencijos teorinės ir praktinės dalies įvertinimus (tik pažymėjimui, kurių kodas 3107); 

 Peržiūra – pažymėjimo peržiūra, pateikiamas pažymėjimo projektinis vaizdas, kuris 

bus spausdinamas ant blanko, taip pat jį galima atspausdinti ant lapo. 

 Pašalinti – leidžiama pašalinti suformuotą pažymėjimą. 

 Koreguoti – leidžiama koreguoti asmens, pažymėjimo duomenis. 

 Spausdinti ant blanko – leidžiama atspausdinti dokumentą ant blanko. Spausdinimas 

ant blanko draudžiamas, jeigu nėra tuščių blankų, Neleidžiama spausdinti ant blanko 

pažymėjimų, kurių kodas 4111 arba 4112, jeigu nėra atspausdintų ant blanko pažymėjimų, 

kurių kodas 3101 arba 3102 ir nėra atspausdinto ant blanko 3107 kompetencijų vertinimo 

pažymėjimo duomenų. Spausdinimo metu yra priskiriamas registracijos numeris ir 

pažymimas blankas kaip panaudotas. Atspausdinus pažymėjimą, duomenų tvarkytojams 

neleidžiami jokie koregavimo veiksmai. 

Jei dokumento būsena yra „atspausdintas“ 

 Spausdinti pakartotinai ant blanko – leidžiama pakartotinai atspausdinti pažymėjimą 

ant blanko; 

 Apskaitos lapo spausdinimas – atitinkamos pažymėjimų grupės apskaitos lapo 

spausdinimas; 

 Anuliuoti – anuliuoti atspausdintą pažymėjimą. Anuliuotas blankas ir registracijos 

numeris daugiau nebegali būti naudojamas spausdinant naujus pažymėjimus ; 

 Formuoti dublikatą – funkcija leidžia iš atspausdinto dokumento suformuoti naują 

dublikatą. Perkeliami visi pažymėjime nurodyti rekvizitai, išskyrus spausdinimo datą, 

registracijos numerį; 

ITC administratoriams prieinamos visos duomenų tvarkytojo funkcijos ir papildomai leidžiama: 

 Koreguoti – galima koreguoti pažymėjimo pagrindinius atributus; 

 Grąžinti blanką – anuliuoto blanko ir registracijos numerio grąžinimo mechanizmas. 

Blankas ir registracijos numeris prieinamas spausdinant naujus pažymėjimus. 

 

Blanko atributai 

 

Pateikiami šie pagrindiniai atributai: 

 Blanko kodas – nurodomas pažymėjimų formavimo metu; 
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 Blanko numeris – numeris suteikiamas eilės tvarka spausdinimo metu pagal 

užregistruotus nepanaudotus blankus; 

 Registracija – registracijos numeris, suteikiamas eilės tvarka spausdinimo metu 

pagal pažymėjimų grupes; 

 Dokumento būsena – parodoma aktuali pažymėjimo būsena ir būsenos įgijimo data; 

 Dokumento forma – pateikiama dokumento forma; 

 Išdavimo data – parodoma aktuali spausdinimo jei nenurodyta išdavimo data arba 

papildomai nurodyta spausdinimo data; 

 Įstaigos pavadinimas – įstaigos kodas, pavadinimas, kuris spausdinamas 

pažymėjime; 

 Atsakingas asmuo – įstaigos vadovo vardas, pavardė ir pareigų pavadinimas. 

Įstaigos pavadinimas ir atsakingas asmuo turi būti nurodomi prieš formuojant pažymėjimą 

pažymėjimo modulio parametruose. 

 

Asmens atributai 
 

Pateikiami šie pagrindiniai atributai: 

 asmens kodas – asmens kodas, jeigu nėra asmens kodo (užsieniečio atveju) 

pateikiama gimimo data; 

 vardas, pavardė – asmens vardas(-ai), pavardė (-ės); 

 grupės pavadinimas; 

 mokymo programa – mokymo programos kodas, pavadinimas; 

 programos baigimo metai. 

 

Išduotų pažymėjimų sąrašas 
 

Pateikiamas mokiniui išduotų pažymėjimų sąrašas, kurį sudaro šie pagrindiniai atributai: 

 blanko kodas; 

 blanko numeris; 

 registracijos numeris; 

 dokumento būsena; 

 formavimo data. 

Šiame sąraše pateikiamos nuorodos į turimus pažymėjimus, kurias pasirinkus pateikiamas 

nurodytas dokumentas. 

Pateikiamas išduotų pažymėjimų institucijoje sąrašas pagal nurodytus mokslo metus. 

Pagrindiniai sąrašo atributai: 

 institucijos kodas; 

 institucijos pavadinimas; 

 vardas, pavardė; 

 asmens kodas; 

 programos kodas; 

 programos pavadinimas; 

 grupės pavadinimas; 
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 blanko kodas; 

 blanko numeris; 

 registracijos numeris; 

 pažymėjimo Išdavimo/spausdinimo data; 

 pažymėjimo forma. 

Nurodytą sąrašą galima atspausdinti pasirinkus nuorodą „Spausdinti“. 

 

PM dalykų šablonas 

 

Pažymėjimo (kodas 3101, 3102, 3103, 3104) valdymo formoje aktyvuojamas programos 

modulio (dalykų) (toliau – dalykas) įvedimo funkcionalumas. Dalykų įvedimas vyksta iš sudaryto 

dalykų šablono. Šablone dalykai skirstomi pagal mokymo programą. Dalykų sąrašą sudaro šie 

pagrindiniai atributai: 

 mokymo programa; 

 dalyko kodas; 

 programos modulio (dalyko) pavadinimas; 

 trukmė valandomis. 

Šablono formavimas vyksta pažymėjus reikalingus dalykus ir paspaudus mygtuką „Perkelti 

pažymėtus“. Pažymėti dalykai persikelia į institucijos dalykų šabloną. Šiame šablone duomenų 

tvarkytojas gali pagal savo poreikį nurodyti valandas, pridėti pasirenkamus dalykus, pašalinti 

nereikalingus dalykus. 

Naujo dalyko įvedimas susideda iš dalyko kodo, kuris suteikiamas eilės tvarka, ir iš 

pagrindinių atributų: mokymo programa, dalyko pavadinimas, trukmė valandomis. 

Turi būti galimybė nereikalingus dalykus šalinti iš dalykų sąrašo. 

 

Pažymėjimų paieška 
 

Funkcija prieinama tik ITC administratoriams (visos ITC administratoriaus vykdomos 

administravimo funkcijos turi būti vykdomos iš vieno lango). Leidžiama vykdyti paiešką visame 

registre pagal šiuos atributus: 

 Vardas; 

 Pavardė; 

 Asmens kodas; 

 Blanko numeris; 

 Blanko kodas. 

Paieškos rezultatą sudaro: institucijos kodas, pavadinimas, vardas, pavardė, programos 

kodas, programos pavadinimas, klasės/grupės pavadinimas, blanko kodas, blanko serija, blanko 

numeris, registracijos numeris, išdavimo data, dokumento forma, nuoroda į dokumento peržiūrą. 

 

Funkcija „Kompetencijos vertinimas“ 
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Ši funkcija prieinama tik mokyklos vartotojams. Jos pagalba iš grupių sąrašų sužymimi 

mokiniai, kurie ketina vertintis savo kompetencijas kompetencijų vertinimo institucijoje. Taip pat 

turi būti galimybė registruoti kompetencijos vertinimui asmenis, kurie nėra besimokantys profesinio 

mokymo įstaigoje. Sužymėtų mokinių arba užregistruotų asmenų sąrašas matomas atitinkamoje 

kompetencijų vertinimo institucijoje. Įrašius asmenims kompetencijų įvertinimus ir atspausdinus 

Kompetencijų įvertinimo pažymėjimą (kodas 3107) pažymėjimo ir įvertinimo duomenys turi būti 

matomi asmens duomenų lange ir šioje funkcijoje. 

Visi mokiniai institucijoje – leidžiama atlikti paieška pagal asmens kodą, mokymo 

programos kodą ir pavadinimą, grupės pavadinimą. Pateikiama informacija apie asmens duomenis 

ir kompetencijos įvertinimus (teorijos žinios ir praktinis darbas); 

 Dinaminių užklausų formavimo modulis 

 

Dinaminių užklausų modulis atsakingas už duomenų apie registro objektą atvaizdavimą 

ataskaitoje lentelės pavidalu, xls formatu, xml išrašo pavidalu ir galimybę susikurti, koreguoti ar 

pasirinkti jau sukurtas duomenų lenteles (ruošinius) daugkartiniam duomenų atvaizdavimui. 

Modulio paskirtis – sukurti sąsają registro vartotojams, leidžiančią patogiai ir efektyviai 

atlikti įvairių ataskaitų ir sąrašų formavimo funkcijas pasirenkant norimą laikotarpį.  

Dinamines užklausas gali vykdyti visi duomenų tvarkytojai ir ŠMM ITC administratoriai. 

Mokyklų vartotojai gali formuoti tik savo mokyklos duomenis, ŠMM ITC administratoriai gali 

formuoti duomenis konkrečiai mokyklai, savivaldybei ir visai respublikai, pasirenkant mokyklas 

pagal pavaldumą, mokyklos tipą. Savivaldybių vartotojai gali užklausas formuoti pavaldžios 

konkrečios mokyklos arba visos savivaldybės mokyklų ataskaitą. 

Funkcijos: 

 Pagrindinių parametrų pasirinkimas; 

 Rodiklių pasirinkimas; 

 Vaizdavimo parametrų pasirinkimas; 

 Gauto rezultato išsaugojimas; 

 Duomenų lentelių (ruošinių) kūrimas, redagavimas ir išsaugojimas. 

Funkcija “Pagrindinių parametrų pasirinkimas” 

 

Dinaminės užklausos formuojamos nurodytam datų intervalui: „galioja nuo“, „galioja iki“. 

Duomenys aktualūs nurodytam intervalui. Pateikiama mokinio duomenų istorija. Pasirenkamas 

mokinio statusas: visi, besimokantys, išvykę. 

Papildomi pasirinkimai: visus duomenis, tik reikšminius duomenis, klasės/grupės 

pakopa/kursas, klasė/grupė, mokymo programa nurodomi renkantis rodiklius ir vaizdavimo 

parametrus. 

Funkcija “Rodiklių pasirinkimas” 

 

Žemiau pateikiami rodikliai, kuriuos vartotojas gali pasirinkti. 

Asmens informacija (ikimokyklinis, bendrojo ugdymo ir profesinėms mokykloms bendra): 

 vardas; 
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 pavardė;  

 lytis; 

 gimimo data; 

 asmens kodas. 

 

Bendrieji asmens duomenys: 

 gimtoji kalba (-os) ; 

 pilietybė:  pavadinimas; 

 užsienietis atvyko iš šalies; 

 užsieniečio atvykimo priežastis;  

 leidimo gyventi ar mokytis numeris ir data; 

 deklaruota gyvenamoji vieta (adresas tekstu); 

 faktinė gyvenamoji vieta (adresas tekstu); 

 specialiųjų ugdymosi poreikių grupės pavadinimas; 

 sveikatos sutrikimai:  sutrikimo pavadinimas ir požymis ar tai  pagrindinis; 

 našlaičio statusas; 

 neformalus ugdymo institucija, kurioje mokosi; 

 neformalaus ugdymo institucijos  ugdymo kryptis; 

 turimas išsilavinimas: pavadinimas; 

 išsilavinimo įgijimo/pažymėjimo gavimo metai; 

 pažymėjimo/diplomo kodas; 

 pažymėjimo/diplomo duomenys:  pažymėjimo/diplomo kodas, pavadinimas, serija, numeris, 

registracijos numeris, išdavimo data, forma, išdavusios institucijos kodas ir pavadinimas (sąrašas, 

fiksuotas, apimantis tik bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų išduodamus 

pažymėjimus/diplomus); 

 gyvena bendrabutyje; 

 asmens bylos numeris/vardinis numeris; 

 mokymo sutarties data, numeris; 

 duomenys apie tėvus: giminystės ryšys, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; 

 pasirinktų PUPP/BE/įskaitų kandidatų statusas: mokinys, buvęs mokinys, eksternas; 

 pasirinkti egzaminai ir įskaitos (PUPP, BE valstybiniai, BE mokykliniai, įskaitos); 

 spausdinamo pažymėjimo gavėjo statusas : mokinys, buvęs mokinys, dublikatas; 

 pažymėjimo arba brandos atestato būsena: nesuformuotas, suformuotas, atspausdintas, 

sugadintas. 

 

Rodikliai ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokiniams: 

 mokinio įregistravimo data; 

 mokinio įregistravimo pagrindas; 

 mokinio išregistravimo data; 

 mokinio išregistravimo pagrindas; 

 mokinio išregistravimo priežastis; 

 grupės pakopa; 

 grupės pavadinimas; 

 grupės tipas; 
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 mokymo programos kodas, pavadinimas; 

 mokomoji kalba; 

 lanko daugiau nei 20 val per savaitę; 

 specialiųjų ugdymosi poreikių grupės pavadinimas; 

 sveikatos sutrikimai:  sutrikimo pavadinimas ir požymis ar tai  pagrindinis; 

 prilyginamas dviem; 

 gyvena kaimo vietovėje ir toliau nei 3 km nuo mokyklos; 

 pavežamo į mokyklą būdas; 

 pavežamo iš mokyklos būdas; 

 kartoja kursą. 

 

Rodikliai bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams: 

 mokinio įregistravimo data; 

 mokinio įregistravimo pagrindas; 

 mokinio išregistravimo data; 

 mokinio išregistravimo pagrindas; 

 mokinio išregistravimo priežastis; 

 klasės pakopa; 

 klasės pavadinimas; 

 klasės tipas; 

 mokomoji kalba; 

 mokymo programos kodas, pavadinimas; 

 mokymosi forma (sąrašas), jeigu mokomas namuose – parašyti datas nuo-iki;  

 mokosi pailgintos dienos grupėje; 

 lanko daugiau nei 20 val per savaitę; 

 kryptingo meninio ugdymo pavadinimas; 

 specialiųjų ugdymosi poreikių grupės pavadinimas; 

 socialiai remiamas; 

 nemokamai maitinamas; 

 eina į teritoriškai priskirtą mokyklą; 

 gyvena kaimo vietovėje ir toliau nei 3 km nuo mokyklos; 

 pavežamo į mokyklą būdas; 

 pavežamo iš mokyklos būdas; 

 kartoja kursą; 

 dorinis ugdymas (sąrašas); 

 pirma užsienio kalba (pavadinimas, kurioje klasėje pradėjo mokytis, data nuo, data iki); 

 antra užsienio kalba (pavadinimas, kurioje klasėje pradėjo mokytis, data nuo, data iki); 

 trečia užsienio kalba (pavadinimas, kurioje klasėje pradėjo mokytis, data nuo, data iki); 

 lotynų kalba; 

 patirtos traumos: data, aprašymas; 

 klasės vadovas. 

 

Rodikliai profesinių mokyklų mokiniams: 

mokinio įregistravimo data; 
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mokinio įregistravimo pagrindas; 

mokinio išregistravimo data; 

mokinio išregistravimo pagrindas; 

mokinio išregistravimo priežastis; 

mokymosi pertraukimo priežastis; 

mokymosi pertraukimo pagrindas, priežastis, data nuo, data iki, numatomo grįžimo data, grupės 

pavadinimas; 

kursas/klasės pakopa; 

klasės/grupės pavadinimas; 

klasės tipas (sąrašas); 

mokomoji kalba (sąrašas); 

mokymosi forma; 

mokymo programos kodas, pavadinimas (sąrašas); 

kvalifikacija; 

finansavimas; 

stipendijos tipas, skyrimo data, dydis; 

kartoja kursą; 

socialiai remiamas; 

specialiųjų ugdymosi poreikių grupės pavadinimas 

pirma užsienio kalba (pavadinimas, kurioje klasėje pradėjo mokytis, data nuo, data iki); 

antra užsienio kalba (pavadinimas, kurioje klasėje pradėjo mokytis, data nuo, data iki); 

grupės vadovas; 

 

Funkcija “Vaizdavimo parametrų pasirinkimas” 

 

Renkantis rodiklius turi būti filtravimo galimybė, galimybė nurodyti ar pasirinktas rodiklis yra 

pagrindinis ieškant  rezultato, galimybė keisti stulpelių tvarką vaizduojant dinaminės užklausos 

ataskaitą arba pašalinti pasirinktą rodiklį pasirinkimo metu. 

 

Funkcija “Rezultato grąžinimas” 

 

Rezultatas grąžinamas kaip HTML lentelė.  Turi būti pasirinkimas duomenis eksportuoti xls 

formatu, xml išrašo pavidalu. 

Pagrindinis objektas grąžinant rezultatus yra mokinys. Jeigu per pasirinktą laikotarpį kažkuris 

duomuo keitėsi, turi būti suformuota viena eilutė, bet atitinkamuose stulpeliuose bus keli įrašai, 

aktualūs tam mokiniui. 

 

Funkcija “Duomenų lentelių (ruošinių) kūrimas, redagavimas ir išsaugojimas” 

 

Duomenų ruošinį galima sukurti naują arba išsaugoti ruošinį atlikus pasirinktų duomenų 

užklausą. Duomenų ruošiniui turi būti galimybė sukurti antraštę ir unikalų pavadinimą. Turi būti 
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galimybė pritaikyti sukurtą ruošinį, koreguoti pridedant naujas grafas, pašalinti nereikalingas grafas, 

išsaugoti pakeitimus nauju arba senu pavadinimu, pašalinti ruošinį.  

Parinkus rodiklius ir gavus ataskaitą, turi būti galimybė išsaugoti lentelę kaip ruošinį įrašius 

pasirinktą pavadinimą. Parinkti parametrai neišsaugomi. 

 

 Sąrašų ir ataskaitų formavimo modulis  

 

Šis modulis atsakingas už mokinio krepšelio, įvairių statistinių ataskaitų, įvairių sąrašų 

formavimą, abėcėlinio, vardinio ir sutarčių žurnalų formavimą. 

Modulio paskirtis – sukurti sąsają registro tvarkytojams, leidžiančią patogiai ir efektyviai atlikti 

įvairių ataskaitų ir sąrašų formavimo funkcijas. 

 

Funkcijos: 

 Mokinio krepšelio skaičiavimas; 

 ŠV-03 (mokiniai) statistinės ataskaitos skaičiavimas; 

 1-mokykla statistinės ataskaitos skaičiavimas; 

 PM-mokiniai statistinės ataskaitos skaičiavimas; 

 Abėcėlinio žurnalo formavimas; 

 Vardinio žurnalo formavimas; 

 Mokymosi sutarčių žurnalo formavimas; 

 Įvairių sąrašų formavimas; 

 Paieška. 

 

Funkcija „Mokinio krepšelio skaičiavimas“ 

 

Funkcija „Mokinio krepšelio skaičiavimas“ vykdo mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimą ir 

paskirstymą mokinių, besimokančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio 

arba vidurinio ugdymo programą, mokymo reikmėms tenkinti. Patvirtinta skaičiavimo metodika 

taikoma skirstant mokinio krepšelio lėšas valstybinėms, savivaldybių ir nevalstybinėms 

mokykloms, teikiančioms ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą (toliau kartu – 

mokyklos), taip pat pedagoginėms psichologinėms tarnyboms ir neformaliojo švietimo įstaigoms. 

Mokinių krepšelio atsiskaitymų administravimas 

 

Mokinių krepšelio (toliau – MK) atsiskaitymų administravimo funkcionalumas prieinamas 

tik ITC administratoriams, turintiems visas teises (visos ITC administratoriaus vykdomos 

administravimo funkcijos turi būti vykdomos iš vieno lango). Atliekamos šios pagrindinės 

funkcijos: 

 Koeficientų lentelės administravimas – leidžiama valdyti koeficientus. Kurti 

koeficientų lentelę konkrečiam laikotarpiui su nauju pavadinimu. Turi būti galimybė šalinti 

sukurtus koeficientų rinkinius. 

 Atsiskaitymų laikotarpių administravimas – leidžiama valdyti atsiskaitymų 

laikotarpius. Atsiskaitymų laikotarpis yra toks laikotarpis, per kurį institucijoms leidžiama 



 57 

suformuoti ir patvirtinti MK duomenis. Atsiskaitymų laikotarpį sudaro šie pagrindiniai 

duomenys: ataskaitų vaizdavimo formos versija, mokslo metai, koeficientų lentelės versija, 

pavadinimas, MK skaičiavimo data, laikotarpio nuo ir iki reikšmės per kurį leidžiama 

patvirtinti MK duomenis, anuliavimo teisė (ITC administratorius/savivaldybės vartotojas su 

teise kurti naujus vartotojus). 

 Atsiskaitymų kopijavimas – atsiskaitytų duomenų kopijavimas į kitą atsiskaitymų 

laikotarpį. Naudojama tikslinant atsiskaičiusių institucijų duomenis. 

 Parametrai – nustatoma MK preliminaraus skaičiavimo koeficientų lentelė, piniginio 

koeficiento reikšmė. 

Specifinių institucijų, padalinių grupių administravimas 

 

Specifinių institucijų, padalinių grupių administravimas prieinamas tik ITC administratoriams 

(visos ITC administratoriaus vykdomos administravimo funkcijos turi būti vykdomos iš vieno 

lango). MK skaičiavimo metodikoje išskiriamos institucijų/padalinių grupės, kurioms taikomi 

skirtingi koeficientai. Išskiriamos šios grupės: 

 daugiakalbėje aplinkoje esančios mokyklos (skyriai) lietuvių mokomąja kalba; 

 tautinių mažumų ir mišrios mokyklos; 

 vienintelėms mieste savitos pedagoginės sistemos mokykloms (klasėms); 

 vienintelėms mieste tokio tipo mokykloms, kuriose mokoma tautinės mažumos kalba, 

keliomis mokomosiomis kalbomis ar daugiakalbėje aplinkoje esančiai mokyklai (skyriui) lietuvių 

mokomąja kalba; 

 sanatorijoms. 

Turi būti galimybė spausdinti institucijų grupių sąrašus. 

Skaičiavimas 

 

Ši funkcija leidžia atlikti preliminarų skaičiavimą nurodytai datai arba atsiskaityti pagal 

pateiktą atsiskaitymo laikotarpį.  

Funkcionalumai: 

 Preliminarus skaičiavimas – atliekamas preliminarus skaičiavimas nurodytai datai pagal 

ITC pateiktus parametrus ir aprašytą metodiką. 

 Atsiskaitymai, peržiūra – leidžiama peržiūrėti patvirtintus atsiskaitymus pagal atsiskaitymų 

laikotarpius. Pateikiami šie pagrindiniai parametrai: mokslo metai, atsiskaitymų laikotarpio 

pavadinimas, atsiskaitymų data, atsiskaitęs vartotojas, nuoroda į atsiskaitytus duomenis arba į 

atsiskaitymo funkciją. Esant galiojančiam atsiskaitymų laikotarpiui, atsiskaityti. Atsiskaitymas 

suprantamas kaip apskaitytų MK duomenų fiksavimas sistemoje prie konkretaus atsiskaitymo 

laikotarpio. 

Šios funkcijos prieinamos skirtingo lygio vartotojams: 

 Duomenų tvarkytojas gali atlikti preliminarų MK skaičiavimą, atsiskaityti ir peržiūrėti 

istorinius atsiskaitymus tik savo institucijos; 
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 Savivaldybės vartotojas gali atlikti (tik tos savivaldybės pavaldžių mokyklų) MK 

preliminarų skaičiavimą, peržiūrėti tik pavaldžios institucijos duomenis, anuliuoti ataskaitą jei jam 

suteiktos teisės ir nesibaigęs atsiskaitymų laikotarpis; 

 ITC vartotojas gali atlikti MK skaičiavimus visoje respublikoje ir peržiūrėti bet kurios 

įstaigos duomenis, anuliuoti valstybinių ir nevalstybinių mokyklų atsiskaitymus, jeigu nesibaigęs 

atsiskaitymų laikotarpis. 

 ŠMM vartotojas su teise peržiūrėti MK gali atlikti MK skaičiavimus visoje respublikoje ir 

peržiūrėti bet kurios įstaigos MK duomenis. 

 

Kontrolė 

 

Kontrolė prieinama tik savivaldybės vartotojams su MK peržiūros teise ir ITC 

administratoriams. Ši funkcija leidžia stebėti institucijų atsiskaitymus, leisti pakartotinai atsiskaityti 

bei formuoti sumines MK ataskaitas savivaldybėje arba respublikoje (ITC administratoriams). 

Sistemoje leidžiama atlikti šias operacijas: 

 Atsiskaitymų žurnalo peržiūra, kontrolė  leidžiama atlikti paiešką pagal atsiskaitymų 

laikotarpį, atsiskaitymų būseną (atsiskaityta, neatsiskaityta, nesvarbu), savivaldybę, institucijos 

pavadinimą. Paieškos rezultate pateikiami šie pagrindiniai atributai: institucijos numeris, institucijos 

pavadinimas, atsiskaitymo data, nuoroda į atsiskaitytus duomenis, anuliavimo galimybė. 

 MK peržiūra savivaldybėje – leidžiama suformuoti pagal savivaldybes pasirinkus norimą 

atsiskaitymų laikotarpį ataskaitą iš jau patvirtintų duomenų. 

ITC administratoriams leidžiama formuoti MK užklausas pasirinkus norimą savivaldybę 

arba šalyje. 

 

Funkcija „ ŠV-03“ statistinės ataskaitos skaičiavimas “ 

 

Ši funkcija leidžia suformuoti statistines ataskaitas ikimokyklinio ugdymo įstaigose besimokančių 

ikimokyklinę ir priešmokyklinę ugdymo programą ir bendrojo ugdymo mokyklose besimokančių 

ikimokyklinę ugdymo programą iš mokinių duomenų esančių Mokinių registre. Ataskaitą gali 

formuoti ikimokyklinių, bendrojo ugdymo mokyklų, savivaldybių ir ITC autorizuoti vartotojai. 

Gauta ataskaita yra kaip dalis metinės ŠV-03 ataskaitos teikiamos Lietuvos statistikos 

departamentui. 

Priklausomai nuo tikslinių vartotojų ir ataskaitų formavimo metodų teikiama ataskaita 

mokyklų vartotojams, savivaldybės pavaldumo mokyklų suminė arba kiekvienos mokyklos atskirai 

suformuota ataskaita savivaldybių vartotojams. ITC administratoriams prieinamos visos mokyklų, 

pasirinktos savivaldybės ir visos šalies ataskaitų formavimo galimybės (2 priedas); 

Funkcionalumai: 

 Atsiskaitymų žurnalas; 

 Ataskaitos periodai; 

 Formuoti ataskaitą. 

 

 „Atsiskaitymų žurnalas“ 
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 Ši funkcija leidžia ITC administratoriui peržiūrėti patvirtintus atsiskaitymus pagal 

atsiskaitymų laikotarpius (visos ITC administratoriaus vykdomos administravimo funkcijos turi būti 

vykdomos iš vieno lango). Pateikiami šie pagrindiniai parametrai: mokslo metai, atsiskaitymų 

laikotarpio pavadinimas, įstaigos pavadinimas, įstaigos kodas, atsiskaitymų data, atsiskaitytos 

ataskaitos peržiūrėjimo galimybė, atsiskaitymo anuliavimas. Esant galiojančiam atsiskaitymų 

laikotarpiui, atsiskaitymą gali anuliuoti: savivaldybės vartotojas savivaldybės pavaldumo 

mokykloms; ITC administratorius valstybinėms ir nevalstybinėms mokykloms. Atsiskaitymas 

suprantamas kaip apskaitytų statistinių duomenų fiksavimas sistemoje prie konkretaus atsiskaitymo 

laikotarpio. 

 

„Ataskaitos periodai“ 

 

Ši funkcija leidžia ITC administratoriui nustatyti patvirtintus atsiskaitymus pagal 

atsiskaitymų laikotarpius (visos ITC administratoriaus vykdomos administravimo funkcijos turi būti 

vykdomos iš vieno lango). Pateikiami šie pagrindiniai parametrai: mokslo metai, atsiskaitymų 

laikotarpio pavadinimas, atsiskaitymų pradžios data, ataskaitos formavimo data, atsiskaitymo 

pabaigos data.  

 

 „Formuoti ataskaitą“ 

 

Ši funkcija leidžia atlikti skaičiavimus. Būtina pasirinkti parametrus: 

 ataskaita pasirinktai datai – „Atsiskaitymo laikotarpis“ nurodoma pasirinkta data, 

kuriai skaičiuojama ataskaita. Galima skaičiuoti pasirinktą lentelę arba visą ŠV-03 

(mokiniai) ataskaitą; 

 ataskaita nustatytam laikotarpiui - „Atsiskaitymo laikotarpis“ nurodomi mokslo 

metai ir ataskaita paskaičiuojama mokslo metų gruodžio 1 d. Galima skaičiuoti pasirinktą 

lentelę arba visą ataskaitą; 

 ataskaita nustatytam laikotarpiui – jeigu suformuota ataskaita teisinga, mokyklos 

vartotojas gali patvirtinti ataskaitos teisingumą paspaudus „Atsiskaityti“ (aktyvi nuoroda); 

 patvirtintą ataskaitą gali matyti visi vartotojai pasirinkus funkcionalumą 

„Atsiskaitymai, peržiūra“. 

 

Funkcija „ 1-mokykla statistinės ataskaitos skaičiavimas“ 

 

Ši funkcija leidžia suformuoti statistines ataskaitas iš duomenų esančių Mokinių registre 

priešmokyklinę ugdymo programą besimokančių mokinių ir bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 

(išskyrus ikimokyklinių skyrių mokinius) mokyklų, savivaldybių ir ITC autorizuotiems vartotojams.  

Mokinių registre numatomas informacijos pateikimas išrašų pavidalu ŠVIS interneto svetainėje, 

kuriai Mokinių registras tarnauja kaip duomenų apie mokinius šaltiniu. 

Priklausomai nuo tikslinių vartotojų ir ataskaitų formavimo metodų teikiama ataskaita 

bendrojo ugdymo mokyklų vartotojams, savivaldybių pavaldumo mokyklų suminė arba kiekvienos 

mokyklos atskirai suformuota ataskaita savivaldybių vartotojams. ITC administratoriams 
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prieinamos visos mokyklų, pasirinktos savivaldybės ir visos šalies ataskaitų formavimo galimybės 

(3 priedas). 

Funkcionalumai: 

 Atsiskaitymų žurnalas; 

 Ataskaitos periodai; 

 Formuoti ataskaitą. 

 

 „Atsiskaitymų žurnalas“ 

 

 Ši funkcija leidžia ITC administratoriui peržiūrėti patvirtintus atsiskaitymus pagal 

atsiskaitymų laikotarpius (visos ITC administratoriaus vykdomos administravimo funkcijos turi būti 

vykdomos iš vieno lango). Pateikiami šie pagrindiniai parametrai: mokslo metai, atsiskaitymų 

laikotarpio pavadinimas, įstaigos pavadinimas, įstaigos kodas, atsiskaitymų data, atsiskaitytos 

ataskaitos peržiūrėjimo galimybė, atsiskaitymo anuliavimas. Esant galiojančiam atsiskaitymų 

laikotarpiui, atsiskaitymą gali anuliuoti ITC administratorius. Atsiskaitymas suprantamas kaip 

apskaitytų statistinių duomenų fiksavimas sistemoje prie konkretaus atsiskaitymo laikotarpio. Šis 

funkcionalumas prieinamas Administravimo lange. 

 

„Ataskaitos periodai“ 

 

Ši funkcija leidžia ITC administratoriui nustatyti patvirtintus atsiskaitymus pagal 

atsiskaitymų laikotarpius (visos ITC administratoriaus vykdomos administravimo funkcijos turi būti 

vykdomos iš vieno lango). Pateikiami šie pagrindiniai parametrai: mokslo metai, atsiskaitymų 

laikotarpio pavadinimas, atsiskaitymų pradžios data, ataskaitos formavimo data, atsiskaitymo 

pabaigos data.  

 

 „Formuoti ataskaitą“ 

 

Ši funkcija leidžia atlikti skaičiavimus mokyklos ir savivaldybės vartotojams ir ITC 

administratoriams. Būtina pasirinkti parametrus: 

 ataskaita pasirinktai datai – „Atsiskaitymo laikotarpis“ nurodoma pasirinkta data, kuriai 

skaičiuojama ataskaita. Galima skaičiuoti pasirinktą lentelę arba visą 1-mokykla ataskaitą; 

 ataskaita nustatytam laikotarpiui - „Atsiskaitymo laikotarpis“ nurodomi mokslo metai ir 

ataskaita paskaičiuojama mokslo metų rugsėjo 1 d. Galima skaičiuoti pasirinktą lentelę arba visą 

ataskaitą; 

 ataskaita nustatytam laikotarpiui – jeigu suformuota ataskaita teisinga, mokyklos vartotojas 

gali patvirtinti ataskaitos teisingumą paspaudus „Atsiskaityti“ (aktyvi nuoroda); 

 patvirtintą ataskaitą gali matyti visi vartotojai pasirinkus „Atsiskaitymų žurnalas“. 

Savivaldybės vartotojas gali atšaukti atsiskaitymą savo pavaldumo mokykloms, jeigu atsiskaitymo 

laikotarpis dar nepasibaigęs. 

 

Funkcija „ PM-mokiniai statistinės ataskaitos skaičiavimas“ 
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Ši funkcija leidžia suformuoti profesinės mokyklos arba profesinės mokyklos skyriaus PM-

mokiniai statistines ataskaitas iš duomenų esančių Mokinių registre profesinių mokyklų ir ITC 

autorizuotiems vartotojams. 

Mokinių registre numatomas informacijos pateikimas ataskaitų pavidalu. ŠVIS interneto 

svetainėje pateikiami nuasmeninti Mokinių registro duomenys apie mokinius. 

Priklausomai nuo tikslinių vartotojų ir ataskaitų formavimo metodų teikiama ataskaita apie 

profesinės mokyklos arba profesinės mokyklos skyriaus vartotojams, ITC vartotojams. 

(4 priedas)  

Funkcionalumai: 

 Atsiskaitymų žurnalas; 

 Ataskaitos periodai; 

 Formuoti ataskaitą. 

 

 „Atsiskaitymų žurnalas“ 

 

 Ši funkcija leidžia ITC administratoriui peržiūrėti patvirtintus atsiskaitymus pagal 

atsiskaitymų laikotarpius (visos ITC administratoriaus vykdomos administravimo funkcijos turi būti 

vykdomos iš vieno lango). Pateikiami šie pagrindiniai parametrai: mokslo metai, atsiskaitymų 

laikotarpio pavadinimas, įstaigos pavadinimas, įstaigos kodas, atsiskaitymų data, atsiskaitytos 

ataskaitos peržiūrėjimo galimybė, atsiskaitymo anuliavimas. Esant galiojančiam atsiskaitymų 

laikotarpiui, atsiskaitymą gali anuliuoti ITC administratorius. Atsiskaitymas suprantamas kaip 

apskaitytų statistinių duomenų fiksavimas sistemoje prie konkretaus atsiskaitymo laikotarpio. 

 

„Ataskaitos periodai“ 

 

Ši funkcija leidžia ITC administratoriui nustatyti patvirtintus atsiskaitymus pagal atsiskaitymų 

laikotarpius (visos ITC administratoriaus vykdomos administravimo funkcijos turi būti vykdomos iš 

vieno lango). Pateikiami šie pagrindiniai parametrai: mokslo metai, atsiskaitymų laikotarpio 

pavadinimas, atsiskaitymų pradžios data, ataskaitos formavimo data, atsiskaitymo pabaigos data. 

 

 „Formuoti ataskaitą“ 

 

Ši funkcija leidžia atlikti skaičiavimus mokyklos vartotojams ir ITC administratoriams. Būtina 

pasirinkti parametrus: 

 ataskaita pasirinktai datai – „Atsiskaitymo laikotarpis“ nurodoma pasirinkta data, 

kuriai skaičiuojama ataskaita. Galima skaičiuoti pasirinktą lentelę arba visą PM- mokiniai 

ataskaitą; 

 ataskaita nustatytam laikotarpiui - „Atsiskaitymo laikotarpis“ nurodomi mokslo 

metai ir ataskaita paskaičiuojama mokslo metų spalio 1 d. Galima skaičiuoti pasirinktą 

lentelę arba visą PM- mokiniai ataskaitą; 

 ataskaita nustatytam laikotarpiui – jeigu suformuota ataskaita teisinga, mokyklos 

vartotojas gali patvirtinti ataskaitos teisingumą paspaudus „Atsiskaityti“ (aktyvi nuoroda); 

 patvirtintą ataskaitą gali matyti visi vartotojai pasirinkus „Atsiskaitymai, peržiūra“. 
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Funkcija „ Abėcėlinio žurnalo formavimas“ 

 

Ši funkcija leidžia suformuoti bendrojo ugdymo mokykloje besimokiusių mokinių sąrašą per 

mokslo metus. Sąraše atsispindi mokinio asmens duomenų pasikeitimai ar faktinės gyvenamosios 

vietos pasikeitimai. Abėcėlinio žurnalo formavimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-837 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų 

išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  (Žin., 2012, Nr.58-2916). 

 

Funkcija „ Vardinio žurnalo formavimas “ 

 

Šios funkcijos pagalba profesinių mokyklų mokiniams, įregistruotiems į Mokinių registrą, 

nuo 2011 metų rugsėjo 1 d. suteikiamas unikalus vardinis numeris toje mokykloje. 

Funkcijos aprašymas 

 Mokinių vardinį žurnalą formuoja mokymo įstaigos mokinių duomenų tvarkytojas iš įvestų į 

Mokinių registrą mokinių duomenų. 

 Mokymo įstaigos, turinčios kelis mokymą ar/ir ugdymą įgyvendinančius skyrius, vykdo 

bendrą mokinių apskaitą Mokinių registre. 

 Vardinis numeris mokiniui suteikiamas automatiškai. Mokinių vardinių numerių seka yra 

nenutrūkstama ir nuosekliai didėjanti. Registruojant kompiuteriu 2011–2012 mokslo metais nuo 

2011-09-01 d. pradėjusius mokytis mokinius, registracija prasideda nuo 1 numerio ir kitų naujai 

priimtų mokinių numeracija automatiškai nuosekliai tęsiama. 

 Detalus mokinių Vardinio žurnalo aprašas 10 priede. 

 

Funkcija „ Vardinio žurnalo pridavimas į archyvą“ 

 

 Šios funkcijos pagalba profesinės mokyklos pasibaigus mokslo metams suformuoja Vardinį 

žurnalą pridavimui į archyvą. Priduodamas į archyvą tik pilnai užpildyti žurnalo įrašai. Suformuotą 

vardinį žurnalą galima atspausdinti ar peržiūrėti. 

 

Funkcija „ Mokymosi sutarčių žurnalų formavimas“ 

 

Šios funkcijos pagalba profesinių mokyklų mokiniams, įregistruotiems į Mokinių registrą 

nuo 2011 metų rugsėjo 1 d. suregistruojamos visos dvišalės, trišalės ir Pagrindinio (ar vidurinio) 

ugdymo, vykdomo be profesinio mokymo programos, sutartys. 

Funkcijos aprašymas. 

 Mokinių sutarčių žurnalą formuoja mokymo įstaigos mokinių duomenų tvarkytojas iš įvestų 

į Mokinių registrą mokinių duomenų. 

 Mokymo įstaigos, turinčios kelis mokymą ar/ir ugdymą įgyvendinančius skyrius, vykdo 

bendrą mokinių sutarčių apskaitą Mokinių registre. 

 Sutarties numeris mokiniui suteikiamas automatiškai pagal sutarties tipą ir sutarčių numerių 

seka yra nenutrūkstama ir nuosekliai didėjanti. Registruojant kompiuteriu 2011–2012 mokslo 
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metais nuo 2011-09-01 d. priimtus mokinius, registracija prasideda nuo 1 numerio ir kitų naujai 

priimtų mokinių numeracija automatiškai nuosekliai tęsiama. 

 Detalus mokinių Sutarčių žurnalo aprašas 11 priede. 

Funkcija „Mokymosi sutarčių žurnalų pridavimas į archyvą“  

 

Šios funkcijos pagalba profesinės mokyklos pasibaigus mokslo metams suformuoja Sutarčių 

žurnalą pagal pasirinktą tipą pridavimui į archyvą. Priduodami į archyvą tik pilnai užpildyti žurnalo 

įrašai. Suformuotą sutarčių žurnalą galima atspausdinti ar peržiūrėti. 

 

Funkcija „Įvairių sąrašų formavimas“ 

 

Ši funkcija leidžia suformuoti įvairius sąrašus su įvairiais duomenimis mokyklų vartotojams, 

savivaldybių vartotojams ir ITC administratoriams. Vartotojai, kurie negali matyti asmens duomenų 

formuodami sąrašus mokinio vardo ir pavardės nematys. 

Galima suformuoti šiuos sąrašus: 

 „Besimokančių mokinių sąrašas“ – formuojamas mokykloje besimokančių mokinių sąrašas 

tam tikrai nurodytai datai. Galima papildomai pasirinkti klasę/grupę ir susiformuoti pasirinktos 

klasės/grupės besimokančių mokinių sąrašą; 

 „Atvykusių mokinių sąrašas“ - formuojamas nurodant „data nuo“ ir „data iki“; 

 „Išvykusių mokinių sąrašas“ - formuojamas nurodant „data nuo“ ir „data iki“; 

 „Išduoti pažymėjimai“- informacija apie išduotus pažymėjimus atitinkamais mokslo metais; 

 „dalykų šablonas“ – išsilavinimo pažymėjimų spausdinimo modulyje sudaromas dalykų 

šablonas. Šiame sąraše matomas dalykų pasirinkimas; 

 „Išsilavinimas ir išduoti pažymėjimai“ – informacija apie paskutinį gautą pažymėjimą ir 

atitinkamą turimą išsilavinimą; 

 „Specialiuosius poreikius turinčių mokinių sąrašas“ – informacija tik apie mokinius, 

kuriems pažymėta ugdymo poreikių grupė ir sutrikimas arba pagrindinis sutrikimas, kiti sutrikimai 

ir ar prilyginamas dviem mokiniams; 

 „Mokinių sąrašas su adresu“ – galima suformuoti mokinių, kurie buvo įstaigoje iki 

nurodytos datos, sąrašą su deklaruota ir faktine gyvenamąja vieta; 

 „Išvykusių į akademines atostogas mokinių sąrašas“ (tik profesinėse mokyklose) – 

suformuojamas mokymąsi pertraukusių mokinių sąrašas formuojamas nurodant „data nuo“ ir „data 

iki“. Čia nurodoma mokslo pertraukimo pradžios data, priežastis, įsakymo Nr., numatomo grįžimo 

data, grupės pavadinimas kurioje buvo pertrauktas mokslas ir mokinio būsena. Čia realizuojamas 

funkcionalumas – „grąžinti iš akademinių atostogų“ arba „Pratęsti akademines atostogas“. 

Grąžinant mokinį iš mokslo pertraukimo nurodoma: grįžimo data, įsakymo numeris ir parenkama 

grupė į kurią mokinys grįžta mokytis. Pratęsiant mokslo pertraukimą nurodoma: nauja data nuo 

kada ir iki kada pratęsiamas mokslo pertraukimas, įsakymas, nurodoma grupė (jeigu reikia) į kurią 

mokinys perkeliamas. 

 „Užsienio piliečių sąrašas“ – suformuojamas užsienio pilietybę turinčių mokinių sąrašas; 

 „Žinios apie mokinius ir tėvus“ – suformuojamas pasirinktos klasės/grupės sąrašas nurodant 

„data nuo“, „data iki“; 

 „klasėms nepriskirti mokiniai“ – leidžia klasėms/grupėms nepriskirtus mokinius priskirti 

klasei/grupei, nurodant mokymosi programą, klasę/grupę kurioje turi būti įregistruotas mokinys; 
 

Funkcija „ Paieška“ 
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Tai funkcija, kurios pagal apsirinkto rodiklio reikšmę gaunamas besimokančių mokinių 

sąrašas. 

Pasirinkus asmens paiešką galima atsidaryti mokinio asmens informacijos langas, kuriame 

galima koreguoti mokinio asmens ar mokymosi duomenis. 

Šia funkcija gali naudotis visi vartotojai, kurie turi teisę matyti asmens duomenis. Mokyklų 

mokinių duomenų tvarkytojai gali atlikti tik savo mokyklos mokinių paiešką. 

ITC administratoriai gali atlikti asmens paiešką pasirinktos mokyklos duomenyse arba 

visame mokinių registre bei archyve. 

 

 Administravimo komponentas 
 

Šį komponentą sudaro Mokinių registro vartotojų registravimo ir administravimo modulis, 

informavimo ir duomenų kontrolės modulis.  

Mokinių registre visi vartotojai yra registruoti. 

Mokinių registro viešasis vartotojas – tai vartotojas, kuriam prieinama tik apribota dalis 

informavimo modulio funkcijų. Šios rūšies vartotojai turi galimybę gauti dominančią, panaudojant 

registre kaupiamus duomenis, sugeneruojamą asmeninę informaciją. 

Suprojektuotas ir realizuotas autorizacijos mechanizmas, leidžiantis asmeniui (viešajam 

vartotojui), kurio duomenys kaupiami registre, jungtis prie MR, peržiūrėti ir elektroniniu būdu 

(docx, pdf ar kitu formatu) gauti apie save sukauptą informaciją. Viešieji vartotojai administravimo 

modulyje nėra registruojami, jie prie registro jungiasi per viešojo administravimo institucijų 

informacinių sistemų interoperabilumo sistemą (toliau – VAIISIS). VAIISIS portalas pasirinktas 

kaip atliekantis asmens tapatybės nustatymo funkciją, kad nereikėtų viešųjų vartotojų registruoti, 

kaip registro vartotojų. 

 

 Registro vartotojų registravimo ir administravimo modulis 

 

Registro vartotojų registravimo ir administravimo modulis atsakingas už Mokinių registro 

registruotų vartotojų, jų veiklų, įvykių registravimą, naudotojų, tvarkytojų teisių suteikimą, 

tvarkymą, veiklų ir įvykių valdymą, darbų būklės stebėjimą, informacinių pranešimų išsiuntimą 

atsakingiems asmenims ar vartotojų grupėms. 

Mokinių registro vartotojų registravimo ir administravimo funkcijos skirtos duomenų 

vartotojų ir duomenų teikėjų registravimui ir administravimui, veiklų ir įvykių valdymui. 

Vartotojų registravimą ir administravimą atlieka Mokinių registro administratorius, kuriam 

suteikti įgaliojimai ir kuris priklauso bent vienai iš administratorių vartotojų grupių. MR vyr. 

administratorius, administratorius ir sisteminis administratorius yra ŠITC direktoriaus įsakymu 

paskirti darbuotojai. Vartotojų administravimui skirtos funkcijos turi būti prieinamos per specialų 

internetinį adresą. 

Vartotojų administravimo funkcijos skirtos administruoti šiems registruotiems Mokinių 

registro vartotojams: 

 Registro valdytojas –Švietimo ir mokslo ministerija; 
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 Registro tvarkytojas - Mokykla – mokyklos vartotojas arba kompetencijos vertinimo 

įstaigos MR vartotojas; 

 Mokyklos savininkas (-ai), savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (-os), 

dalyviai  – savivaldybės vartotojas; 

 Registro tvarkytojas - ITC – ITC administratorius; 

 Administratorius – ITC sisteminis administratorius 

Funkcijos: 

 

 Vartotojų veiklų ir įvykių stebėjimas, kontrolė ir valdymas; 

 Vartotojų registravimas ir teisių priskyrimas; 

 Vartotojų autentifikavimas; 

 Vartotojo duomenų keitimas; 

 Vartotojo slaptažodžio keitimas. 

 

Funkcija „ Vartotojų veiklų ir įvykių stebėjimas, kontrolė ir valdymas“ 

 

 Vartotojų ir jų veiksmų administravimas ir kontrolė užtikrinama įdiegtomis atitinkamomis 

sisteminėmis vartotojų valdymo priemonėmis ir funkcijomis. Jos užtikrina reikiamų ataskaitų apie 

vartotojus ir jų veiksmus pateikimą.  

Visos naudotojų, veiklų ir įvykių valdymas turi užtikrinti galimybę patogesne forma 

panaudoti OS ir DBVS sisteminių žurnalų informaciją, taip pat turėti papildomas galimybes stebėti 

nuorodų informacijos kaitą, naudotojų veiklos intensyvumą ir periodiškumą. Ši funkcija turi turėti 

administratoriaus sąsają minėtai informacijai peržiūrėti, analizuoti. 

 

Funkcija „ Vartotojų registravimas ir teisių priskyrimas“ 

 

Vartotojus registruoti ir tvarkyti jų duomenis gali tik registro administratoriaus teises turintis 

vartotojas. 

Registruojant vartotoją, turi būti fiksuojami duomenys: 

 - Vartotojo vardas; 

 - Slaptažodis pakartotas du kartus; 

 - Asmens vardas; 

 - Asmens pavardė; 

 - Elektroninio pašto adresas; 

 - Vartotojo grupė (ŠMM, ITC, savivaldybės ar mokyklos vartotojas); 

 - Nurodomas institucijos arba padalinio pavadinimas, kurią atstovauja MR vartotojas; 

 - MR vartotojo teisės ar funkcijos. 

 

Apibendrintos vartotojų grupės, kurioms prieinami tam tikri funkcionalumai, ir jų teisės: 

 ITC sisteminis administratorius turi teises: 

 - matyti, tvarkyti ir koreguoti sistemos parametrus; 

 - administruoti MR administratorius; 
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 ITC MR administratorius turi teises: 

 - registruoti MR objektus (jeigu mokinys mokosi dvejose mokymosi įstaigose arba 

užsienietis neturi lietuviško asmens kodo); 

 - matyti visus MR objektus ir jų duomenis; 

 - administruoti MR funkcijas ir jas atlikti; 

 - formuoti visų MR objektų užklausas ir duomenų sąrašus; 

 - administruoti MR vartotojus; 

 - MR vartotojų veiklų peržiūra. 

 Savivaldybės vartotojai turi teises: 

 - matyti savininko teises turinčių mokyklų MR objektus ir jų duomenis (tik turintys asmens 

duomenų matymo teisę); 

 - formuoti savininko teises turinčių mokyklų MR objektų duomenų sąrašus (neturintys 

asmens duomenų matymo teisės nematys asmens duomenų); 

 - formuoti savininko teises turinčių mokyklų MR objektų užklausas (neturintys asmens 

duomenų matymo teisės nematys asmens duomenų); 

 - formuoti savininko teises turinčių mokyklų ir kitų savivaldybei priskirtų mokyklų MK 

ataskaitas ir administruoti savininko teises turinčių mokyklų MK atsiskaitymus; 

 - administruoti savininko teises turinčių mokyklų MR vartotojus (tik savivaldybės vartotojas 

su teise kurti naujus vartotojus) 

 - administruoti savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų bendrojo ugdymo pažymėjimų 

blankų paskirstymo mokykloms, gavimo tvirtinimo ir apskaitos funkcijas. 

 Registro tvarkytojai – mokyklų vartotojai turi teises: 

 - registruoti į įstaigą atvykusius mokytis MR objektus (tik turintys teisę registruoti MR 

objektus); 

 - matyti savo įstaigos MR objektus ir jų duomenis (neturintys asmens duomenų matymo 

teisės nematys asmens duomenų); 

 - tvarkyti savo įstaigos MR objektus ir jų duomenis (tik turintys teisę registruoti MR 

objektus ir redaguoti MR objektų duomenis); 

 - formuoti savo įstaigos MR objektų užklausas ir duomenų sąrašus (neturintys asmens 

duomenų matymo teisės nematys asmens duomenų); 

 - peržiūrėti blankų skirstymą ir tvirtinti gautus pažymėjimų blankus; 

 - vykdyti egzaminų planavimą (tik turintys teisę matyti asmens duomenis);; 

 - formuoti ir/arba spausdinti pažymėjimus (tik turintys teisę matyti asmens duomenis); 

 Duomenų valdytojai – ŠMM vartotojai turi teises: 

 - matyti visus MR objektus (neturintys asmens duomenų matymo teisės nematys asmens 

duomenų); 

 - formuoti visų MR objektų MK ataskaitas (be koregavimo teisių); 

 - administruoti visų MR spausdinamų pažymėjimų blankų perdavimo ir apskaitos funkcijas 

savivaldybėms ir mokykloms (bendrojo ugdymo pažymėjimai) ir profesinio mokymo įstaigoms 

(bendrojo ugdymo pažymėjimai ir pažymėjimai baigusiems profesines programas); 

 - formuoti visų MR objektų užklausas, duomenų sąrašus ir ataskaitas (neturintys asmens 

duomenų matymo teisės nematys asmens duomenų). 
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Patvirtinus informaciją apie vartotojo duomenų įvedimą, turi būti priskirtas duomenis 

įvedusio vartotojo identifikatorius ir sugeneruotas unikalus naudotojo identifikatorius vidinėms 

registro reikmėms. 

Funkcija „ Vartotojų autentifikavimas“ 

 

Vartotojui jungiantis prie Mokinių registro turi būti vienareikšmiškai nustatoma ir 

užtikrinama jo, kaip registruoto vartotojo, tapatybė. Vartotojo vardas, slaptažodis, teisė jungtis prie 

mokinių registro, institucija ar padalinys, kuriai atstovauja vartotojas turi būti saugomi atskiroje 

vartotojų duomenų bazėje. Autentifikavimo užtikrinimui realizuotas vartotojų autorizavimo ir teisių 

priskyrimo funkcionalumas. Penkis kartus įvedus neteisingą slaptažodį, prisijungimas užrakinamas. 

Norint atšaukti užrakintą prisijungimą, reikia kreiptis į ITC MR administratorių. Turi būti galimybė 

ITC administratoriui uždrausti vartotojo prisijungimą prie MR. 

 

Funkcija „ Vartotojo duomenų keitimas“ 

 

Registruotas savivaldybės vartotojas, turintis teisę kurti naujus vartotojus, turi galimybes 

pakeisti jai pavaldžios mokyklos vartotojo duomenis: pavardę, elektroninio pašto adresą, priskirtas 

teises. 

Registruotas vartotojas, administratorius, turi galimybes atlikti šiuos veiksmus su visų 

vartotojų duomenimis: 

 Peržiūrėti visus duomenis apie vartotoją, išskyrus jo slaptažodį; 

 Užblokuoti vartotojo prisijungimą prie Registro; 

 Pakeisti vartotojo teises; 

 Atšaukti vartotojo slaptažodžio užrakinimą. 

 

Funkcija „Vartotojo slaptažodžio keitimas“ 

 

Registruotas mokinių registro vartotojas gali pasikeisti slaptažodį. Pasikeisti slaptažodį 

vartotojui rekomenduojama ir turi būti primenama praėjus maždaug 6 mėnesiams nuo slaptažodžio 

sukūrimo arba jo keitimo. Keičiant slaptažodį įrašomas senas slaptažodis ir du kartus kartojamas 

naujas slaptažodis. 

 

 Informavimo ir duomenų kontrolės modulis 

 

Informavimo ir duomenų kontrolės modulis skirtas užtikrinti duomenų kokybę ir palengvinti 

duomenų tvarkytojams valdyti duomenis identifikuojant dažniausiai pasitaikančius trūkumus, 

klaidas, informuoti apie neatitikimus.  

 

Funkcijos: 

 MR vartotojų informavimas; 

 MR vartotojų duomenų patikra; 
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 Institucijos duomenų patikra; 

 Klasių/grupių duomenų patikra; 

 Asmens duomenų patikra; 

 Ikimokyklinio ugdymo mokyklos mokinio duomenų patikra; 

 Bendrojo ugdymo mokyklos mokinio duomenų patikra; 

 Profesinės mokymosi įstaigos mokinio duomenų patikra; 

 Egzaminų planavimo duomenų patikra; 

 Pažymėjimų formavimo ir spausdinimo duomenų patikra; 

 Mokinio krepšelio duomenų patikra; 

 Statistikos duomenų patikra. 

Funkcija „ MR vartotojų informavimas“ 

 

Funkcija yra skirta informuoti MR registruotą vartotoją (pirmame puslapyje) apie automatiniu 

būdu atliekamų MR duomenų patikrų rezultatus ir pranešti nustatytas grubias klaidas. 

Funkcionalumai: 

 pateikti MR vartotojams informaciją apie darbų sekas; 

 mokinių asmens duomenų sutikrinimo su GR rezultatus ir sutikrinimo datą; 

 klasėms/grupėms nepriskirtų mokinių skaičių; 

 kitos grubios klaidos susijusios su nekorektiškais mokinio duomenimis. 

ITC administratoriai turi turėti galimybes MR vartotojams pagal mokyklos grupę, tipą, 

pavaldumą: sukurti darbų sekas, jų atlikimo kalendorių, nurodant darbų atlikimo terminus, užduočių 

sąrašą priskiriant mokyklų, ir savivaldybių MR vartotojams. Teikti informacinius pranešimus 

registre ir el. pašto adresu apie darbų atlikimo terminus, koreguoti darbų sekas arba jas šalinti. 

MR duomenų patikros metu rastų klaidų arba neatitikimų informacija turi būti tiksli ir išsami. 

 

Funkcija „ MR vartotojų duomenų patikra“ 

 

Visų MR vartotojų duomenys saugomi atskiroje vartotojų duomenų bazėje ir juos sudaro: vardas, 

pavardė, prisijungimo vardas, slaptažodis, institucija ar padalinys, kuriai atstovauja vartotojas, el. 

pašto adresas, požymis, kad tai MR vartotojas ir jo id, slaptažodžio suteikimo data, paskutinė 

slaptažodžio keitimo data. 

Funkcija „ Institucijos duomenų patikra“ 

 

Vykdoma patikra kiekvieno rodiklio įkeliamo iš ŠMIR išrašo: 

• ar teisinga rodiklio galiojimo data; 

• mokyklos pavadinime esančios kabutės turi būti pagal lietuviškas raštvedybos taisykles; 

• ar užpildytas institucijos priklausomybės, paskirtys, institucijos grupė, pagrindinis tipas, 

mokomoji kalba(-os), mokymo formos, mokymo programos, kurias ši institucija gali vykdyti; 

• jeigu mokykla turi skyrius arba padalinius, ar įvesti duomenys: paskirtys, padalinio grupė, 

pagrindinis tipas, mokomoji kalba(-os), mokymo formos, mokymo programos, kurias šis padalinys 

gali vykdyti 

• visi įrašai klasifikatoriuose turi atitikti lietuvių kalbos raštvedybos taisyklių reikalavimus. 

 

Funkcija „Klasių/grupių duomenų patikra“ 
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Kuriant arba redaguojant klasės ar grupės duomenis vykdoma patikra: 

• leisti kurti tik paskirtyse nurodytas atitinkamas klasių/grupių pakopas; 

• leisti kurti tik nurodytus klasių/grupių tipus; 

• leisti nurodyti mokomąją kalbą tik nurodytą institucijos duomenyse; 

• leisti mokiniams nurodyti mokymo programas tik nurodytas institucijos duomenyse; 

• leisti mokiniams nurodyti mokymo formas tik nurodytas institucijos duomenyse; 

• leisti pasirinkti tik galiojančius padalinius; 

• leisti jungti tik to paties tipo klases; 

• leisti jungti bendrojo klasės tipo klases tik pagal mokymų programas (1-4, 5-9, 10, 11, 12 

klasės); 

• leisti jungti tik to paties skyriaus klases/grupes; 

• leisti sukurti klasę/grupę mokslo metuose ne daugiau negu vienus mokslo metus į priekį; 

• leisti sukurti klasę/grupę, kurios „data nuo“ ne mažesnė nei įstaigos veiklos pradžios data; 

• leisti „Vadovas(-ai)“ lentelėje „Galioja nuo“ datą įrašyti, kuri priklausytų tų mokslo metų 

intervalui. 

 

Funkcija „Asmens duomenų patikra“ 

 

Vykdomas privalomų asmens atributų duomenų patikrinimas. Identifikuojami ar nurodyti šie 

duomenys: 

• ar nurodyti asmens duomenys atitinka iš GR gautiems duomenis; 

• jeigu iš GR nurodyta šalis ir asmeniui nenurodyta savarankiško mokymosi, nuotolinė, 

neakivaizdinė, modulinė mokymosi forma - asmuo neregistruojamas į Registrą; 

• iš GR nurodyta mirties data, jeigu taip - asmuo neregistruojamas į Registrą; 

• jeigu registruotam mokiniui GR nurodo mirties datą, tai MR jo išregistravimo data turi 

sutapti su GR pateikta data; 

• mokymo forma turi būti visada galiojanti ir „data nuo“ turi būti ne mažesnė nei „mokinio 

pirma diena mokykloje“, o „data iki“ ne mažesnė nei išvykimo data tai ir mokymosi sutarties 

nutraukimo data (išskyrus ikimokyklinį ugdymą); 

• Ar korektiškai aprašyti užsieniečio duomenys: iš kurios šalies atvyko, ar nurodyta atvykimo 

priežastis, ar nurodyta asmens pilietybė. 

 

Funkcija „Ikimokyklinės ugdymo mokyklos mokinio duomenų patikra“ 

 

Vykdomas privalomų asmens duomenų patikrinimas. Identifikuojami ar nurodyti šie duomenys: 

• ar mokinio pirma diena mokykloje (data) yra atitinkamų mokslo metų intervale; 

• ar mokinio pirma diena mokykloje (data) yra lygi arba didesnė nei įstaigos veiklos pradžios 

datai; 

• ar mokinio pirma diena mokykloje (data) didesnė už išvykimo datą iš kitos mokyklos; 

• ar mokinio pirma diena mokykloje (data)  metai yra einamieji kalendoriniai metai; 

• ar registracijos į registrą metu nurodytas mokymosi sutarties numeris ir data atitinka mokslo 

metų intervalui; 

• ar data „grupėje nuo“ lygi ar didesnė nei mokinio pirma diena mokykloje data; 

• perspėti pranešimu, jeigu nenurodyta, kad „lanko mokymosi įstaigą daugiau nei 20 val. per 

savaitę“; 
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• perspėti pranešimu, jeigu nenurodyta priešmokyklinio ugdymo programa, jeigu mokinys 

registruojamas ar mokosi priešmokyklinėje pakopoje; 

• jei mokinio amžius daugiau nei 5 metai, tai leisti žymėti priešmokyklinio ugdymo programą; 

• jei mokinio amžius daugiau nei 5 metai, tai leisti įregistruoti mokinį į priešmokyklinę 

pakopą; 

• jei mokiniui pažymėtas bent vienas duomuo specialiųjų ugdymosi poreikių grupė, 

sutrikimas, tai būtina nurodyti ir sutrikimų lygį;  

• jei mokiniui yra galiojantys sutrikimai praeitais mokslo metais, tai galiojantys specialiųjų 

ugdymosi poreikių grupė, sutrikimai ir lygis perkeliami į naujus mokslo metus perkeliant mokinį į 

naujų mokslo metų aukštesnę pakopą ar kitą grupę; 

• jei nurodyta dvišalės mokymosi sutarties nutraukimo data, tai būtina nurodyti ir išvykimo 

priežastį; 

• data „grupėje nuo“ turi būti didesnė, nei „data iki“ ankstesnėje grupėje; 

• ar visi mokiniai perkelti į naujus mokslo metus. 

 

Funkcija „Bendrojo ugdymo mokyklos mokinio duomenų patikra“ 

 

Vykdomas privalomų asmens duomenų patikrinimas. Identifikuojami ar nurodyti šie duomenys: 

• ar mokinio pirma diena mokykloje (data) yra lygi arba didesnė nei įstaigos veiklos pradžios 

datai; 

• ar mokinio pirma diena mokykloje data yra atitinkamų mokslo metų intervale; 

• ar mokinio pirma diena mokykloje yra mažesnė arba lygi sutarties sudarymo datai; 

• ar mokinio pirma diena mokykloje data yra didesnė ir nelygi išvykimo datai iš kitos 

mokyklos; 

• ar mokinio pirma diena mokykloje metai yra einamieji kalendoriniai metai; 

• ar registracijos į registrą metu nurodytas mokymosi sutarties numeris ir data atitinka mokslo 

metų intervalui; 

• ar registracijos į registrą metu mokinys mokosi kitoje mokykloje (profesinėje) ir jam 

nurodyta mokymosi programos kodo pradžia 21, 32 arba 44; 

• data „klasėje nuo“ turi būti ne mažesnė nei atvykimo į mokyklą data; 

• ar nurodyta galiojanti mokymosi forma, jeigu mokinys mokosi klasėje; 

• jeigu mokinys mokosi klasėje, tai turi būti nurodyta ugdymo programa; 

• perkeliant mokinį, jei praeitais metais turėjo galiojančius sutrikimus, tai ir šiais metais 

galioja sutrikimai; 

• perkeliant mokinį iš 4, 8, 10 ar II gimnazijos klasės į aukštesnę klasę turi būti atspausdintas 

pažymėjimas su einamųjų metų baigimo data, išskyrus mokyklas, kurios mokinius moko ne pagal 

Lietuvoje patvirtintus ugdymo planus; 

• užsienio kalbos perkeliamos į naujus mokslo metus, todėl galiojimo datos turi būti 

galiojančios; 

• dorinis ugdymas – turi galioti parinkta reikšmė naujais mokslo metais ir galiojimo data turi 

būti ne didesnė nei data klasėje; 

• ar tinkamai padaryti perkėlimai iš klasės į klasę; 
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• ar tinkamai padarytas perkėlimas į kitus mokslo metus (pvz., turi būti išlaikytas m.m. 

nuoseklumas, uždaryti visi įrašai senuose mokslo metuose); 

• išregistruoti mokinį galima, jei mokinys klasėje ir jam pažymėtos galiojančios datos (tarp 

įregistravimo ir išregistravimo datų arba mokslo metų laikotarpyje): dorinis ugdymas, užsienio 

kalbos, mokymosi forma, mokymosi programa; 

• išregistruojant mokinį pasibaigus mokslo metams (išskyrus 4 klasės mokinį likęs kartoti 

kurso), jeigu būtinai turi būti atspausdinti pažymėjimai (4-12 ir I-IV gimnazijos klases); 

• išregistruojant mokinį būtina nurodyti dvišalės mokymosi sutarties nutraukimo datą, 

išvykimo priežastį, išvykimo pagrindą; 

• ar nėra besimokančių keliose įstaigose mokinių; 

• išregistruojant parinkta išvykimo priežastis „mokyklos baigimas“ – jeigu tai baigiamosios 

klasės mokinys; 

• ar nurodyta dvišalės mokymosi sutarties nutraukimo data, tai išvykimo data, užsienio kalbų, 

dorinio ugdymo, mokymosi formos ir mokymosi programos galiojimo pabaigos datos turi būti 

lygios; 

• ar nurodyta dvišalės mokymosi sutarties nutraukimo data, tai išvykimo data turi būti didesnė 

arba lygi mokinio įregistravimo datai; 

• ar visi mokiniai perkelti į naujus mokslo metus. 

 

Funkcija „Profesinės institucijos mokinio duomenų patikra“ 

 

Vykdomas privalomų asmens duomenų patikrinimas. Identifikuojami ar nurodyti šie duomenys: 

• ar mokinio pirma diena mokykloje (data) yra lygi arba didesnė nei įstaigos veiklos pradžios 

datai; 

• ar mokinio įregistravimo į Registrą data yra atitinkamų mokslo metų intervale; 

• ar mokinio įregistravimo į Registrą data yra didesnė nei išvykimo data iš kitos mokyklos; 

• ar mokinio įregistravimo į Registrą metai yra einamieji kalendoriniai metai; 

• ar registracijos į registrą metu mokiniui „pirma mokymosi diena mokykloje“ data atitinka 

mokslo metų intervalui; 

• ar registracijos į registrą metu mokinys mokosi kitoje mokykloje (bendrojo ugdymo) ir jam 

profesinėje mokykloje nurodyta mokymosi programos kodo pradžia 210, 217, 320, 327, 440 arba 

447; 

• data „klasėje/grupėje nuo“ turi būti ne mažesnė nei „pirma mokymosi diena mokykloje“; 

• jeigu mokinys mokosi klasėje/grupėje, ar nurodyta galiojanti mokymosi forma; 

• jeigu mokinys mokosi aukštesnėje nei 1 klasėje/grupėje, tai turi būti nurodyta mokymosi 

programa; 

• perkeliant mokinį, jei praeitais metais turėjo galiojančius sutrikimus, tai ir šiais metais 

galioja sutrikimai; 

• užsienio kalbos perkeliamos į naujus mokslo metus, todėl galiojimo datos turi būti 

galiojančios; 

• dorinis ugdymas – turi galioti parinkta reikšmė naujais mokslo metais ir galiojimo data turi 

būti ne didesnė nei data klasėje/grupėje; 

• ar tinkamai padaryti perkėlimai iš klasės/grupės į klasę/grupę; 



 72 

• ar tinkamai padarytas perkėlimas į kitus mokslo metus (pvz., turi būti išlaikytas mokslo 

metų nuoseklumas, uždaryti visi įrašai senuose mokslo metuose); 

• išregistruojant mokinį iš baigiamosios klasės/grupės pasibaigus mokslo metams, būtinai turi 

būti atspausdinti pažymėjimai; 

• išregistruojant mokinį būtina nurodyti dvišalės mokymosi sutarties nutraukimo datą, 

išvykimo priežastį, išvykimo pagrindą; 

• išregistruojant mokinį, jeigu mokinys akademinėse atostogose, būtina teisingai užpildyti 

nutraukimo akademinių atostogų ir išvykimo iš mokyklos duomenis; 

• išregistruojant mokinį sutarčių žurnaluose įrašyti „galioja iki“ datą - išvykimo datą; 

• ar visi mokiniai perkelti į naujus mokslo metus. 

 

Funkcija „Egzaminų planavimo duomenų patikra“ 

 

Vykdomas privalomų asmens duomenų patikrinimas. Identifikuojami ar nurodyti šie duomenys: 

• ar visi 10, 12 klasių, II gimnazijos ir IV gimnazijos klasių mokiniai perkelti į egzaminų 

planavimą; 

• mokinio perkėlimo į egzaminų planavimą metu iš klasės/grupės, jeigu turi anksčiau laikytus 

ar išlaikytus egzaminus ar įskaitas, tai būtina pakeisti mokinio statusą į „buvęs mokinys“; 

• ar mokiniams 10 ir II gimnazijos klasės mokiniams priskirti PUPP ir priskirtas kandidato 

tipas „dešimtokas“; 

• ar parinktos 12 ir IV gimnazijos klasės mokiniams įskaitos kalbos egzaminams; 

• technologijų egzaminą galima parinkti tik 12 ir IV gimnazijos klasės mokiniams; 

• ar perkeltiems į egzaminų planavimo sritį mokiniams asmens duomenys atitinka GR asmens 

duomenims (pastoviai patikrinti iki laikotarpio uždarymo) jeigu yra neatitikimų – informuoti 

vartotoją; 

• ar perkeltas mokinys laikotarpio uždarymo metu nėra pakeitęs klasės, vardo, pavardės 

(pastoviai patikrinti iki laikotarpio uždarymo), jeigu yra neatitikimų – informuoti vartotoją; 

 

Funkcija „Pažymėjimų spausdinimo duomenų patikra“ 

 

Vykdomas privalomų asmens duomenų patikrinimas. Identifikuojami ar nurodyti šie duomenys: 

• mokiniui, priklausomai nuo klasės kurioje jis mokosi, einamaisiais mokslo metais gali būti 

atspausdintas tik vienas originalas; 

• mokiniui gali būti tik vienas atitinkamo kodo pažymėjimo originalas, todėl neleisti formuoti 

ir spausdinti kito originalo nesugadinus ankstesniojo; 

• ar yra pagal turimus NEC duomenis nesuformuotų ir/arba neatspausdintų pažymėjimų; 

• ar yra pagal klasės pakopą ir kt. sąlygas mokinių be atspausdintų pažymėjimų; 

• ar yra neatspausdintų pažymėjimų su galutiniu brandos egzaminų ar PUPP įvertinimu; 

• ar yra nepanaudotų blankų, užregistruotų prieš kelis metus; 

• spausdinant originalą arba dublikatą asmeniui, atspausdinto pažymėjimo duomenys turi būti 

matomi asmens duomenų lange; 
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• registruojant asmens duomenis dublikato spausdinimui patikrinti ar buvo spausdintas 

pažymėjimo originalas mokinių registre, jeigu taip – pasiūlyti suformuoti iš karto dublikatą iš 

originalo duomenų. 

 

Funkcija „Mokinio krepšelio duomenų patikra“ 

 

Vykdomas privalomų asmens duomenų patikrinimas. Identifikuojami ar nurodyti šie duomenys: 

• ar yra privačių mokyklų, kurios nepriskirtos prie savivaldybės MK ataskaitos; 

• ar yra mokinių, kurie nurodytai datai neįtraukti į krepšelį, nurodant klasę/grupę ir vardą, 

pavardę; 

• ar institucija turinti mokinių atsiskaitė per atsiskaitymo laikotarpį; 

• ar mokykla pažymėjo skyriaus klases, jeigu ji turi galiojančių skyrių; 

• ar mokykla sužymėjo jungtines klases, jeigu yra klasių, kuriose mažiau nei 15 mokinių; 

• ar mokykla sužymėjo jungtines klases, jeigu mokinių skaičius mažesnis nei 7 bendrojoje, 

suaugusiųjų, jaunimo ar dirbančio jaunimo klasėje; 

• ar yra mokykla, kurioje MK ataskaitoje koeficientai lygūs nuliui (pranešimas apie klaidas); 

• ar yra mieste esančių mokyklų, kurios nepriskirtos prie miesto mokyklų; 

• ar yra nevalstybinių mokyklų, kurios turi mokinių ir neskaičiuojamos savivaldybės MK 

ataskaitoje 

 

Funkcija „Statistikos duomenų patikra“ 

 

Vykdomas privalomų asmens duomenų patikrinimas. Identifikuojami ar nurodyti šie duomenys: 

• statistinės ataskaitos „1-mokykla“ patikra vykdoma pagal aprašą 12 priede; 

• statistinės ataskaitos „PM – mokiniai“ patikra vykdoma pagal aprašą 13 priede; 

• ar institucija atsiskaitė per atsiskaitymo laikotarpį; 

• ar yra mokykla neatsiskaičiusi per ataskaitinį laikotarpį savivaldybėse; 

• ar yra mokykla šiais mokslo metais neturinti mokinių, bet neatsiskaičiusi už praeitų mokslo 

metų duomenis; 

 

 Duomenų mainų komponentas 
 

 Duomenų gavimo iš kitų registrų ir IS modulis 

 

Funkcijos: 

 Integracija su Gyventojų registru; 

 Integracija su ŠMIR; 

 Integracija su SMPKR; 

 Integracija su KTPRR; 

 Integracija su KRISIN; 

 Integracija su NEC IS; 

 

 

Funkcija „ Integracija su Gyventojų registru“ 
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Realizuota glaudi integracija su Gyventojų registru. Mokinių registras automatiškai pagal 

nustatytą tvarkaraštį arba atliekant tam tikrą funkciją inicijuoja duomenų patikrą su Gyventojų 

registru. 

Duomenų patikra vyksta atliekant šias funkcijas: 

 Registruojant mokinį į mokyklą; 

 Registruojant mokinį laikyti NEC egzaminus egzaminų planavimo ar kompetencijos 

vertinimui funkcijose; 

 Registruojant buvusį mokinį, eksterną ar asmenį kompetencijos vertinimui pažymėjimų 

formavimo ir spausdinimo funkcijose; 

 

Duomenų tvarkytojams leidžiama: 

 atlikti pasirinkto mokinio asmens duomenų patikrą; 

 atlikti sąrašinį visos institucijos mokinių asmens duomenų patikrą; 

 atlikti asmens duomenų koregavimą, jeigu nustatyti neatitikimai su Gyventojų registre 

turimais duomenimis. 

Nustačius neatitikimus su turimais Gyventojų registre duomenimis leidžiama atlikti duomenų 

korekciją: 

- Teikėjas teikia Gavėjui Gyventojų registro duomenų bazės duomenis pagal Gavėjo pateiktą 

asmens kodą. 

- Teikiamų duomenų elementai: asmens kodas, vardas, pavardė, deklaruota ar apskaityta 

gyvenamoji vieta (struktūrizuotai), mirties data. 

- Teikėjas teikia Gavėjui Gyventojų registro duomenų bazės duomenis pagal Gavėjo pateiktą 

asmens kodą.  

- Gavėjo perduodamų duomenų formatas: tekstiniai duomenys. 

Pavadinimas 
Lauko tipas (ilgis) 

Pastabos 

Asmens kodas NUMBER(11) ASM_KODAS 

 

 

- Teikėjo perduodami duomenys: 

   teikiamų duomenų komponentai:  

Pavadinimas 
Lauko tipas 

(ilgis) 

Programų 

paketo funkcija Pastabos 

Klaidos požymis VARCHAR2(1) ats_klaidingas N-nerastas asmens kodas, 

S- negaliojantis asmens 

kodas, D – dokumento 



 75 

klaida 

Galiojantis asmens 

kodas 

NUMBER(11) ats_asm_kodas Jei a.k. buvo pakeistas 

Vardas VARCHAR2(31) ats_asm_vardas  

Pavardė VARCHAR2(31) ats_asm_pav  

Pilietybė VARCHAR2(31) ats_asm_piliet  

Mirties data DATE ats_mires Jeigu asmuo miręs 

Gatvės 

identifikatorius 

NUMBER ats_adr_gatve Pagal LR Adresų registrą 

Namo numeris VARCHAR2(5) ats_adr_namas  

Korpuso numeris VARCHAR2(5) ats_adr_korp  

Buto numeris VARCHAR2(5) ats_adr_butas  

Vietovės rejestro 

identifikatorius 

NUMBER(9) ats_adr_ter Pagal LR Adresų registrą 

Rejestro kodo tipas VARCHAR2(1) ats_adr_tipas A-administracinis vienetas 

G-teritorinis vienetas 

Valstybės kodas VARCHAR2(3) ats_adr_salis Jeigu deklaravo migraciją 

ir gyvena užsienyje 

 

Nurodžius neegzistuojantį asmens kodą duomenys neteikiami, klaidos pranešimas - "N". 

Jeigu nurodomas senas asmens kodas, grąžinamas naujas asmens kodas ir klaidos pranešimas "S". 

Asmenvardis teikiamas pagal naujausią galiojantį lietuvišką dokumentą (pasą, asmens 

tapatybės kortelę) arba civilinės būklės aktą.  

 

Funkcija „Integracija su ŠMIR“ 

 

Realizuotas klasifikatorių modulis, kuris leidžia integruoti Švietimo ir mokslo institucijų 

registro duomenis, kurie naudojami mokinių registre. Duomenų atnaujinimą vykdo ITC 

administratoriai. 

Mokinių registre institucijų sąrašas ir jį aprašantys požymiai importuojami iš versijuojamo 

ŠMIR išrašo ( žr. skyrių 4.1.2. Išoriniai informacijos srautai). 

 

Funkcija „Integracija su SMPKR“ 
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Realizuotas klasifikatorių modulis, kuris leidžia integruoti Studijų, mokymo programų ir 

kvalifikacijų registro duomenis, kurie naudojami mokinių registre. Duomenų atnaujinimą vykdo 

ITC administratoriai. 

Mokinių registre mokymo programų sąrašas ir jį aprašantys požymiai importuojami iš 

versijuojamo SMPKR išrašo ( žr. skyrių 4.1.2. Išoriniai informacijos srautai). 

Funkcija „Integracija su KTPRR“ 

 

Realizuotas klasifikatorių modulis, kuris leidžia integruoti Kvalifikacijos tobulinimo 

programų ir renginių registro duomenis, kurie naudojami mokinių registre. Duomenų atnaujinimą 

vykdo ITC administratoriai. 

Mokinių registre mokymo programų sąrašas ir jį aprašantys požymiai importuojami iš 

versijuojamo KTPRR išrašo ( žr. skyrių 4.1.2. Išoriniai informacijos srautai). 

 

Funkcija „Integracija su KRISIN“ 

 

Realizuotas klasifikatorių modulis, kuris leidžia integruoti KRISIN esančių klasifikatorių 

duomenis, kurie naudojami mokinių registre.  

Duomenų atnaujinimas vykdomas automatiniu būdu arba ITC administratorių iš išrašų, 

kurie suformuojami iš KRISIN ( žr. skyrių 4.1.2. Išoriniai informacijos srautai). 

Funkcija „Integracija su NEC IS“ 

 

Realizuotas automatinis duomenų išrašo įkėlimas apie laikytus BE, įskaitas arba PUPP (žr. 9 

priedas). Išrašus gali  įkelti ITC administratorius. 
 

 Duomenų teikimas kitiems registrams ir IS modulis 

Duomenų teikimas kitiems registrams ir informacinėms sistemoms vyksta naudojant žiniatinklio 

paslaugas (angl. Webservices) naudojant XML formatą. formuojant duomenų išrašą. Išrašus gali 

formuoti ITC administratoriai. 

 

Reikalavimai žiniatinklio paslaugų kūrimui: 

 

1. Žiniatinklio paslaugų pranešimų formatui (duomenų perdavimui) naudoti XML (angl. 

Extensible Markup Language, http://www.w3.org/XML/) formatą. Duomenims perduoti 

naudojamos struktūros turi būti aprašytos griežtomis XSD (angl. XML Schema Definition) formatu; 

2. Žiniatinklio paslaugos turi atitikti ir turi būti validuojamos pagal interoperabilumo (angl. 

Web Servines Interoperability – WS-I, http://www.ws-i.org/Profiles/BasicProfile-1.1.html) 

standartą; 

3. Turi būti naudojamas vieningas duomenų apsikeitimo protokolas (angl. Simple Object 

Access Protocol – SOAP, http://www.w3.org/TR/soap, ne žemesne versija kaip SOAP 1.2) bei 

išimčių valdymo taisyklės; 

4. Žiniatinklio paslaugų funkcijų grąžinamų pranešimų formate turi atsirasti vieningi laukai, 

skirti klaidų informacijai grąžinti (lauku pavadinimai: error_code, error_id, error_message); 

5. Visa žiniatinklio paslaugos dokumentacija turi būti pateikta ir WSDL 

(http://www.w3.org/TR/wsdl) schemoje, ir atskirame puslapyje. WSDL serviso interfeiso 

http://www.w3.org/XML/
http://www.ws-i.org/Profiles/BasicProfile-1.1.html
http://www.w3.org/TR/soap
http://www.w3.org/TR/wsdl


 77 

dokumente turi būti saugomas serviso aprašymas (visa žiniatinklio paslaugų dokumentacija), kuris 

bus naudojamas įdiegiant paslaugas. Tai yra abstraktus žiniatinklio paslaugų aprašymas, jis yra 

naudojamas aprašant specifinį žiniatinklio paslaugų tipą; 

6. Saugumo lygis turi būti parenkamas ir naudojamas remiantis žiniatinklio paslaugų 

saugumo (angl. Web Servines Security – WSS, http://www.oasis-

open.org/specs/index.php#wssv1.1) protokolu. 

7. Turi būti pateikta išsami dokumentacija žiniatinklio paslaugos naudotojui. Pavyzdinę 

dokumentaciją (publikuojamus naudotojams žiniatinklio paslaugų aprašus) galima rasti 

www.epaslaugos.lt portale pasirinkus sritį „Paslaugų teikimas“ bei meniu pasirinkus „e-Paslaugų 

kūrėjams“ ir kt. 

8. Turi būti numatyta galimybė žiniatinklio paslaugų pagalba suformuoti xml dokumentą 

interaktyviai, t.y. skirtingi vartotojai gali kurti skirtingas užklausas naudodami tą pačią žiniatinklio 

paslaugą pasirinkdami skirtingus kriterijus.  

Turi būti sukurta universali galimybė teikti duomenis naujiems duomenų gavėjams, 

sukuriant žiniatinklio paslaugą viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų 

interoperabilumo sistemą (VAIISIS) teikiami duomenys kitoms informacinėms sistemoms ir 

registrams. Šios paslaugos funkcionalume turi būti galimybė valdyti perduodamų duomenų apimtis 

priklausomai nuo gavėjo. Kiekvienas duomenų gavėjas identifikuojamas IP adresu, prisijungimo 

vardu, slaptažodžiu. 

 

Funkcijos: 

 - Integracija su SR; 

 - Integracija su DAR; 

 - Integracija su NEC IS; 

 - Asmens duomenų teikimas (NEC IS ir SPIS); 

 - Egzaminų planavimo asmens duomenų pasikeitimų valdymas (NEC IS); 

 - Integracija su PR; 

 - Integracija su NEMIS; 

 - duomenų teikimas BPIS; 

 - duomenų teikimas LR draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrui (VLK); 

 - duomenų teikimas SODRA; 

 - duomenų teikimas VMI; 

 

Funkcija „Integracija su Studentų registru“ 

 

Web Service 1 metodas  

Brandos atestatų, jų priedų duomenų teikimas Studentų registrui: 

 Duomenų teikimas: pastovus, gavėjui pareikalavus, pagal gavėjo paklausimus. 

 Teikimo būdas: elektroninis, koduotu kanalu (ryšys HTTPS protokolu). Duomenų 

teikimas/gavimas duomenų gavėjo/teikėjo pusėje realizuojamas WEB-Serviso pagrindu. MR 

serveris leidžia prisijungti gavėjui tik iš fiksuoto, vienintelio IP adreso pagal jam suteiktą duomenų 

bazės naudotojo vardą bei slaptažodį. gavėjas siunčia paklausimą nurodytu MR serverio adresu. 

Paklausimo ir atsakymo duomenys siunčiami/gaunami XML formatu. MR serveris gražina klientui 

paklausimo rezultatus arba pranešimą apie klaidą. Simbolių kodavimas – „Windows-1257“. 

 gavėjas kviečia WEB serviso funkciją, nurodydamas paklausimo parametrus string 

xmlDocument, int institucjosNumeris; 

http://www.oasis-open.org/specs/index.php#wssv1.1
http://www.oasis-open.org/specs/index.php#wssv1.1
http://www.epaslaugos.lt/
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string xmlDocument – asmens kodų xml dokumentas, kurio struktūra: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-16" ?> 

<ROOT> 

  <ASM_KODAS>11111111111</ASM_KODAS> 

  <ASM_KODAS>11111111112</ASM_KODAS> 

  <ASM_KODAS>11112111111</ASM_KODAS> 

  <ASM_KODAS>11122222222</ASM_KODAS> 

</ROOT> 

int institucjosNumeris – Institucijos numeris, kuri inicijavo duomenų patikrinimą; 

Funkcija grąžina objektą: 

  public partial class ReturnData { 

         

        public string Status; 

        public System.Xml.XmlNode XmlDoc; 

    } 

Status – sisteminis laukas, klaidos pranešimai; 

 

 

XmlDoc struktūra: 

<ROOT> 

  <ASMUO ASM_ID="12345678901" ASM_KODAS="12345678901" VARDAS="Vardas"  

    <DOKUMENTAS DOKUMENTAS_ID="123456" MOKINIO_ID=”123456789” 

INSTITUCIJOS_NUMERIS="123456789" INSTITUCIJOS_PAVADINIMAS="Pavadinimas" 

BLANKO_KODAS="2001" BLANKO_SERIJA="G" BLANKO_NUMERIS="12345" 

ISDAVIMO_DATA="2006-06-20" IGYTO_ISSILAVINIMO_METAI="2006" 

IGYTA_KVALIFIKACIJA="" /> 

    <DOKUMENTAS DOKUMENTAS_ID="23 

56+" INSTITUCIJOS_NUMERIS="123456789" 

INSTITUCIJOS_PAVADINIMAS="Pavadinimas" BLANKO_KODAS="3016" 

BLANKO_SERIJA="VP" BLANKO_NUMERIS="123456" ISDAVIMO_DATA="2008-07-11" 

IGYTO_ISSILAVINIMO_METAI="2008" IGYTA_KVALIFIKACIJA="" /> 

  </ASMUO> 

</ROOT> 

 

 

Funkcija „Integracija su DAR“ 

 

Web Service 2 metodas 

 

Brandos atestatų, jų priedų ir profesinės mokyklos išduotų diplomų duomenų teikimas Diplomų ir 

atestatų registrui: 

 Duomenų teikimas: pastovus, gavėjui pareikalavus, pagal gavėjo paklausimus. 
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 Teikimo būdas: elektroninis, koduotu kanalu (ryšys HTTPS protokolu). Duomenų 

teikimas/gavimas duomenų gavėjo/teikėjo pusėje realizuojamas WEB-Serviso pagrindu. MR 

serveris leidžia prisijungti gavėjui tik iš fiksuoto, vienintelio IP adreso pagal jam suteiktą duomenų 

bazės naudotojo vardą bei slaptažodį. gavėjas siunčia paklausimą nurodytu MR serverio adresu. 

Paklausimo ir atsakymo duomenys siunčiami/gaunami XML formatu. MR serveris gražina klientui 

paklausimo rezultatus arba pranešimą apie klaidą. Simbolių kodavimas – „Windows-1257“. 

 gavėjas kviečia WEB serviso funkciją, nurodydamas paklausimo parametrus.  

 

DateTime dateFrom (data nuo kurios bus ieškomi išduoti pažymėjimai) 

DateTime dateTo (data iki kurios bus ieškomi išduoti pažymėjimai) 

int type – 1 ( 1 - atestatai, 2 – diplomai) 

 

 grąžinamos reikšmės tipas: 

Metodas gražina xml pagal nurodytą tipą. 

 Atestatai: 

<irasai> 

  <israsas formavo="Mokinių registras" data="2010-12-15 11:32:02" institucija="Institucijos 

pavadinimas" kodas="123456789"> 

    <atestatas> 

      <blanko_kodas>3014</blanko_kodas> 

      <serija>V</serija> 

      <numeris>123456</numeris> 

      <institucijos_kodas>123456789</institucijos_kodas> 

      <institucijos_pavadinimas>Institucijos pavadinimas</institucijos_pavadinimas> 

      <institucijos_isd_kodas>123456789</institucijos_isd_kodas> 

      <institucijos_isd_pavadinimas>Institucijos pavadinimas</institucijos_isd_pavadinimas> 

      <studiju_programos_kodas>301001001</studiju_programos_kodas> 

      <studiju_programos_pavadinimas>Vidurinio ugdymo</studiju_programos_pavadinimas> 

      <baigimo_metai>2008</baigimo_metai> 

      <registravimo_nr>1</registravimo_nr> 

      <isdavimo_data>2010-06-11</isdavimo_data> 

      <asmuo> 

        <ak>12345678901</ak> 

        <vardas>Vardas</vardas> 

        <pavarde>Pavardė</pavarde> 

        <gimimo_data>1990-01-28</gimimo_data> 

      </asmuo> 

    </atestatas> 

  </israsas> 

</irasai> 

 Diplomai 

<irasai> 
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  <israsas formavo="Mokinių registras" data="2010-12-15 11:35:37" institucija="Institucijos 

pavadinimas" kodas="123456789"> 

    <diplomas> 

      <institucijos_kodas>12345678</institucijos_kodas> 

      <institucijos_pavadinimas>Institucijos pavadinimas</institucijos_pavadinimas> 

      <studiju_programos_kodas>12345679</studiju_programos_kodas> 

      <studiju_programos_pavadinimas>Studijų progamos 

pavadinimas</studiju_programos_pavadinimas> 

      <blanko_kodas>3110</blanko_kodas> 

      <serija>B</serija> 

      <numeris>12345</numeris> 

      <pavadinimas>Diplomo pavadinimas</pavadinimas> 

      <studiju_kryptis>Studijų kryptis<studiju_kryptis> 

      <specializacijos_pavadinimas>Specializacijos pavadinimas</specializacijos_pavadinimas> 

      <laipsnio_pavadinimas>Laipsnio pavadinimas</laipsnio_pavadinimas> 

      <kvalifikacijos_pavadinimas>Kvalifikacijos pavadinimas</kvalifikacijos_pavadinimas> 

      <baigimo_metai>2010</baigimo_metai> 

      <registravimo_numeris>12345</registravimo_numeris> 

      <registravimo_data>2010-07-09 09:33:54</registravimo_data> 

      <priedo_blanko_kodas>3110</priedo_blanko_kodas> 

      <priedo_blanko_serija>K</priedo_blanko_serija> 

      <priedo_blanko_numeris>12345</priedo_blanko_numeris> 

      <priedo_reg_numeris>1937</priedo_reg_numeris> 

      <priedo_isdavimo_data>2010-06-23</priedo_isdavimo_data> 

      <priedelio_blanko_kodas /> 

      <priedelio_blanko_serija /> 

      <priedelio_blanko_numeris /> 

      <priedelio_reg_numeris /> 

      <priedelio_isdavimo_data /> 

      <asmuo> 

        <ak>123456789</ak> 

        <vardas>Vardas</vardas> 

        <pavarde>Pavardė</pavarde> 

        <gimimo_data>1992-05-11</gimimo_data> 

      </asmuo> 

    </diplomas> 

  </israsas> 

</irasai> 

5. Įvykus klaidai gražinamas xml pavidalo: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<error> 

  Klaidos pranešimas 

</error> 



 81 

 

 

Funkcija „Integracija su NEC IS“ 

 

Web Service 3 metodas :  

Parametrai: 

DateTime dateFrom (data nuo kurios bus ieškomos egzaminų paraiškos) 

DateTime dateTo (data iki kurios bus ieškomos egzaminų paraiškos) 

int type (1 – mokinys, 2 – buvęs mokinys, 3 – eksternas, 4 - dešimtokas) 

 

Metodo grąžinamos reikšmės tipas: 

XmlDocument 

Grąžinamas xml dokumentas, kurio struktūra: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<root> 

  <data> 

    Informacija apie pasirinktus egzaminus 

  </data> 

  <error/> 

</root> 

Jei įvyksta klaida, klaidos pranešimas yra rodomas tarp <error></error>. 

<error>Klaidos pranešimas</error>. 

 

Duomenų struktūra (Mokinys) 

 

PVZ: 

 1,4677,3603|111111111,2948931,39999999999,PAULIUS,AIDUKAS,10|2 

AI,lit,102012|6|i,512012|5|C,iskaitos,0,216213,126213 

 1,4677,3603|111111111,2902567, 39999999999,ARTŪRAS,ČIBIRAS,10|2 

AI,lit,212512|6|i,412012|6|C,iskaitos,0,216213,126213 

 1,3885,111111111|111111111,3496636,49999999999,GINTARĖ,KULIKAUSKYTĖ,16|IV

B,lit,iskaitos,0,126213 

 1,3885,111111111|111111111,3462101,49999999999,KAROLINA,SINKEVIČIŪTĖ,16|IV

B,lit,iskaitos,0,126213 
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STRUKTŪRA: 

 kandidato_tipas,institucijos_id,institucijos_kodas|motininės_institucijos_kodas,asm_id,asm_

kodas,vardas,pavardė,klasė_nr_id|klasės_pavadinimas,mokomoji_kalba,valstybiniai_egzaminai,mo

kykliniai_egzaminai,įskaitos 

Valstybinių egzaminų struktūra: 

 egzamino_kodas|pažymio_kodas|kurso_kodas 

 kiekvienas egzaminas atskiriamas kableliu 

Mokyklinio egzamino struktūra: 

 pradžioje turi būti žodis "mokykliniai" ir po to seka egzaminai, kuriu struktūra tokia pati 

kaip ir valstybinių. Jei mokyklinių egzaminų nėra, tai žodis "mokykliniai" neįterpiamas. 

Įskaitų struktūra: 

 pradžioje turi būti žodis "iskaitos" ir po to seka įskaitų kodai atskirti kableliais. Jei įskaitų 

nėra, tai žodis "iskaitos" neįterpiamas. 

 

Duomenų struktūra (Buvęs mokinys) 

 

PVZ: 

2,2341,111111111|111111111,2885264,39999999999,LUKAS,MISEVIČIUS,12|12b,lit,mokyklinia

i,111012|0,211512|1,311012|1,iskaitos,126313,126213 

2,69,111111111|111111111,3494839,49999999999,VIOLETA,DIMBELYTĖ,16|IVg,lit,322012|0,2

12512|1,mokykliniai,431012|2,iskaitos,126312 

STRUKTŪRA: 

kandidato_tipas,institucijos_id,institucijos_kodas|motininės_institucijos_kodas,asm_id,asm_kodas,

vardas,pavardė,klasė_nr_id|klasės_pavadinimas,mokomoji_kalba,valstybiniai_egzaminai,mokyklini

ai_egzaminai,įskaitos 

Valstybinių egzaminų struktūra: 

egzamino_kodas|laikymo_kodas  

laikymo kodo reikšmės: 0 - egzamino nelaikys (anksčiau išlaikė) 1 - egzaminą laikys (anksčiau 

nelaikė arba neišlaikė) 2 - egzaminą perlaikys (yra anksčiau išlaikęs) 

Mokyklinio egzamino struktūra: 

pradžioje turi būti žodis "mokykliniai" ir po to seka egzaminai, kuriu struktūra tokia pati kaip ir 

valstybinių. jei mokyklinių egzaminų nėra, tai žodis "mokykliniai" neįterpiamas. 
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Įskaitų struktūra: 

pradžioje turi būti žodis "iskaitos" ir po to seka įskaitų kodai atskirti kableliais. Jei įskaitų nėra, tai 

žodis "iskaitos" neįterpiamas. 

 

Duomenų struktūra (Eksternas) 

 

PVZ: 

3,69,111111111|111111111,0, 39999999999,Jonas ,Jonaitis,|TEST,pol,312012 

3,69,111111111|111111111,3476451, 49999999999,VARDENĖ,PAVARDENĖ,16|IVc testinė 

klasė,lit,212512,mokykliniai,120212,iskaitos,0,216613 

3,2341,111111111|111111111,2894196,39999999999,VARDENIS,PAVARDENIS,12|12b,lit,4120

12,422012,mokykliniai,610012,120212,721012,621012 

STRUKTŪRA: 

kandidato_tipas,institucijos_id,institucijos_kodas|motininės_institucijos_kodas,asm_id,asm_kodas,

vardas,pavardė,grupė_nr_id|grupės_pavadinimas,mokomoji_kalba,valstybiniai_egzaminai,mokykli

niai_egzaminai,įskaitos 

Valstybinių egzaminų struktūra: 

rašomi valstybinių egzaminų kodai ir atskiriami kableliais. 

Mokyklinio egzamino struktūra: 

pradžioje turi būti žodis "mokykliniai" ir po to seka egzaminai, kurių struktūra tokia pati kaip ir 

valstybinių. jei mokyklinių egzaminų nėra, tai žodis "mokykliniai" neįterpiamas. 

Įskaitų struktūra: 

pradžioje turi būti žodis "iskaitos" ir po to seka įskaitų kodai atskirti kableliais. Jei įskaitų nėra, tai 

žodis "iskaitos" neįterpiamas. 

 

Duomenų struktūra (Dešimtokas) 

 

PVZ: 

4,2279,111111111|111111111,2935375,39999999999,VARDIS,PAVARDIS,14|IIE,lit,iskaitos,105

012,125213,125313,125412 

4,2279,111111111|111111111,2950717,39999999999,VARDENIS,PAVARDENIS,14|IIE,lit,iskait

os,105012,125213,125313,125412 
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4,2279,111111111|111111111,3525479,49999999999,VARDYTĖ,PAVARDYTĖ,14|IIE,lit,iskaitos

,105012,125213,125313,125412 

 

STRUKTŪRA: 

kandidato_tipas,institucijos_id,institucijos_kodas|motininės_institucijos_kodas,asm_id,asm_kodas,

vardas,pavardė,klasė_nr_id|klasės_pavadinimas,mokomoji_kalba,iskaitos 

  

Įskaitų struktūra: 

pradžioje turi būti žodis "iskaitos" ir po to seka įskaitų kodai atskirti kableliais. 

Funkcija „Asmens duomenų teikimas“ 

 

Šios funkcijos pagalba teikiami duomenys į NEC IS, SPIS 

  

Web Service 4 metodas :  

Parametrai: 

string xmlDoc (xml dokumentas su asmens kodais) 

DateTime data (gaunama tos datos informacija apie asmenis) 

 

 xmlDoc struktūra: 

<root> 

  <asm_kodas>12345678901</asm_kodas> 

  <asm_kodas>12345678901</asm_kodas> 

  <asm_kodas>12345678901</asm_kodas> 

</root> 

Metodo grąžinamos reikšmės tipas: 

XmlDocument 

 

Metodas grąžina xml dokumentą, kurio struktūra: 

<root> 

  <asmuo asm_id="1234567" asm_kodas="12345678901" vardas="VARDAS" 

pavarde="PAVARDĖ"> 

    <institucija_id>123456789</institucija_id> 

    <inst_kodas>123456789</inst_kodas> 

    <motinines_institucijos_kodas>123456789</motinines_institucijos_kodas> 

    <inst_pavadinimas>Institucijos pavadinimas</inst_pavadinimas> 
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    <klase_nr_id>12</klase_nr_id> 

    <klase_pav>4c</klase_pav> 

    <mokomoji_kalba>lit</mokomoji_kalba> 

  </asmuo> 

</root> 

Jei įvyksta klaida, klaidos pranešimas yra rodomas tarp <error></error>. 

Funkcija „Egzaminų planavimo asmens duomenų pasikeitimų valdymas (NEC IS)“ 

 

Web Service 6 metodas :  

Parametrai: 

DateTime date (pagal datą nustatoma, kurių mokslo metų informacija norima gauti) 

int type (1- mokinys; 2 – buvęs mokinys; 3 – eksternas; 4 - dešimtokas) 

int update (0 – metodas grąžins tik XML dokumentą; 1 – metodas grąžins XML dokumentą bei 

atnaujins paraiškų duomenis) 

 

Metodas pagal gautus parametrus tikrina ar  sutampa: 

 Asmens vardas, pavardė bei asmens kodas sutampa su tais pačiais duomenimis paraiškoje; 

 Ar asmuo tebesimoko toje pačioje klasėje kaip nurodyta paraiškoje (bendro ugdymo); 

 Ar asmuo tebesimoko toje pačioje grupėje kaip nurodyta paraiškoje (profesinės); 

 

Visais atvejais jei rastas nesutapimas formuojamas įrašas xml dokumente (struktūra pateikta 

žemiau) , kuriame  pateikiame atnaujinta asmens informacija 

Jei asmuo keitė klasę arba grupę grąžintame XML dokumente bus nurodyta klasė (grupė), kurioje 

jis dabar mokosi. 

Metodo grąžinamos reikšmės tipas: 

Metodas grąžina xml domumentą, kurio struktūra: 

<root> 

  <asmuo> 

    <paraiska>123456</paraiska> 

    <institucija_id>123</institucija_id> 

    <asm_id>123456</asm_id> 

    <asm_kodas>12345678901</asm_kodas> 

    <vardas>Vardas</vardas> 

    <pavarde>Pavardė</pavarde> 

    <kandidato_tipas_id>1</kandidato_tipas_id> 

    <mokomoji_kalba>lit</mokomoji_kalba> 

    <klase_nr_id>16</klase_nr_id> 
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    <klase_pavadinimas>4aG</klase_pavadinimas> 

    <mokinys_klase_id>123456</mokinys_klase_id> 

    <mokinys_profesine_id>123456</mokinys_profesine_id> 

  </asmuo> 

</root>  

Jei asmuo keitė mokymosi įstaigą tai XML dokumente asmuo neturės šių duomenų: 

    <institucija_id></institucija_id> 

    <mokomoji_kalba> </mokomoji_kalba> 

    <klase_nr_id></klase_nr_id> 

    <klase_pavadinimas></klase_pavadinimas> 

    <mokinys_klase_id></mokinys_klase_id> 

    <mokinys_profesine_id></mokinys_profesine_id> 

 

Sisteminiai duomenys: 

<mokinys_klase_id></mokinys_klase_id> 

<mokinys_profesine_id></mokinys_profesine_id> 

<paraiska></paraiska> 

 

Jei įvyksta klaida, klaidos pranešimas yra rodomas tarp <error></error>. 

 

Funkcija „Integracija su Pedagogų registru“ 

 

Patikrinama ar asmuo užregistruotas PR yra dirbantis (nėra nurodyta atleidimo data) 

Web Service 7 metodas : 

Parametrai: 

Mokyklos kodas 

 

Metodo grąžinamos reikšmės tipas: 

pedagogo id; 

vardas – asmens vardas(-ai); 

pavarde – asmens pavardė(-ės); 

 

Funkcija „Integracija su Nesimokančių ir mokyklos nelankančių mokinių informacine 

sistema (NEMIS)“ 
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Web Service 8 metodas :  

 

Mokinio duomenų paieška per visą registrą, per nurodytą instituciją. 

Pavadinimas: 

public XmlDocument (string xmlDoc, DateTime data, int? instKodas) 

 

Parametrai: 

string xmlDoc - xml dokumentas su asmens kodais; 

int? inst_kodas  - neprivalomas parametras, galiojantis institucijos numeris, nurodoma jeigu 

ieškoma mokinių per instituciją; 

DateTime data – nurodytai datai atrenkami galiojantys adresai ir besimokantys mokiniai. 

 

xmlDoc struktūra: 

<root> 

  <asm_kodas>12345678901</asm_kodas> 

  <asm_kodas>12345678901</asm_kodas> 

  <asm_kodas>12345678901</asm_kodas> 

</root> 

Metodo grąžinamos reikšmės tipas: 

XmlDocument 

 

Metodas grąžina xml dokumentą, kurio struktūra: 

<root> 

  <asmuo asm_id="1111111" asm_kodas="XXXX" vardas="XX" pavarde="XX"> 

    <adresas savivaldybe_id="111" gyv_vietove_id="1" gatve_id="22222" namo_nr="51" 

buto_nr="37" /> 

    <adresas savivaldybe_id="111" seniunija_id="0" gyv_vietove_id="1" gatve_id="22222" 

namo_nr="51" buto_nr="36" /> 

    <institucija institucija_id="148" kodas="111111111" pavadinimas="Vilniaus mokymo centras" 

atvykimo_data="2008-09-01" isvykimo_data="2009-08-31" /> 

    <klase pakopa="5" pavadinimas="5C" mokomoji_kalba="lit" nuo="2010-11-22" /> 

  </asmuo> 

 

    <asmuo asm_id="1111111" asm_kodas="XX" vardas="XX" pavarde="XX"> 

    <adresas savivaldybe_id="461" gyv_vietove_id="1" gatve_id="22442" namo_nr="43" 

buto_nr="117" /> 

    <institucija institucija_id="4250" kodas="195472653" pavadinimas="Vilniaus pagrindinė 

mokykla" atvykimo_data="2008-09-01" /> 
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    <klase pakopa="5" pavadinimas="5a" mokomoji_kalba="lit" nuo="2006-09-01" iki="2007-08-

31" /> 

  </asmuo> 

</root> 

Jei asmuo mokosi  tuo pačiu metu  keliose institucijose arba keliose klasėse/grupėse toje 

pačioje institucijoje, tai to asmens <asmuo> žymė(node) pakartojama  tiek kartų, kiek yra skirtingų 

klasių(grupių)/insitucijų :  

 

<root> 

  <asmuo asm_id="2522136" asm_kodas="XXXX" vardas="XX" pavarde="XX"> 

    <adresas savivaldybe_id="461" gyv_vietove_id="1" gatve_id="22123" namo_nr="51" 

buto_nr="37" /> 

    <adresas savivaldybe_id="461" seniunija_id="0" gyv_vietove_id="1" gatve_id="22123" 

namo_nr="51" buto_nr="36" /> 

    <institucija institucija_id="148" kodas="291710460" pavadinimas="Vilniaus Gabrielės 

Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras" atvykimo_data="2008-09-01" 

isvykimo_data="2009-08-31" /> 

    <klase pakopa="5" pavadinimas="5C" mokomoji_kalba="lit" nuo="2010-11-22" /> 

  </asmuo> 

 

<asmuo asm_id="2522136" asm_kodas="XXXX" vardas="XX" pavarde="XX"> 

    <adresas savivaldybe_id="461" gyv_vietove_id="1" gatve_id="22123" namo_nr="51" 

buto_nr="37" /> 

    <adresas savivaldybe_id="461" seniunija_id="0" gyv_vietove_id="1" gatve_id="22123" 

namo_nr="51" buto_nr="36" /> 

    <institucija institucija_id="148" kodas="291710460" pavadinimas="Vilniaus licėjus" 

atvykimo_data="2008-09-01" isvykimo_data="2009-08-31" /> 

    <klase pakopa="5" pavadinimas="5A" mokomoji_kalba="lit" nuo="2010-11-22" /> 

  </asmuo> 

</root> 

Funkcija „Integracija su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas informacine 

sistema (BPIS)“ 

Web Service 9 metodas :  

Duomenų teikimo sąlygos: 

Brandos atestatų ir jų priedų duomenų teikimas: 

 Duomenų teikimas: pastovus, pareikalavus pagal paklausimus. 

 Duomenų teikimo terminai ir periodiškumas: nuo einamųjų metų birželio 01 d. iki einamųjų 

metų rugpjūčio mėn. 31 d. imtinai. 

 Teikimo būdas: elektroninis, koduotu kanalu. Duomenų teikimas realizuojamas WEB-

Serviso pagrindu. Serveris leidžia prisijungti gavėjui tik iš fiksuoto, vienintelio IP adreso 

pagal jam suteiktą duomenų bazės naudotojo vardą bei slaptažodį. Gavėjo klientas siunčia 

paklausimą nurodytu teikėjo serverio IP adresu. Paklausimo ir atsakymo duomenys 
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siunčiami/gaunami XML formatu. Teikėjo serveris gražina klientui paklausimo rezultatus 

arba pranešimą apie klaidą. Simbolių kodavimas – „Windows-1257“. 

 Gavėjas kviečia WEB serviso funkciją, nurodydamas paklausimo parametrus.  

Gavėjo siunčiamo paklausimo duomenų formatas: 

Duomenų lauko pavadinimas Duomenų tipas (ilgis) Paaiškinimas 

asmens_kodas TEXT (7 arba 11) Asmens, apie kurį pageidaujama 

informacijos, asmens kodas 

vardas TEXT (100) Asmens, apie kurį pageidaujama 

informacijos, vardas (ai) 

pavarde TEXT (100) Asmens, apie kurį pageidaujama 

informacijos, pavardė (ės) 

 

Teikėjo perduodamų duomenų antraštės formatas: 

Duomenų lauko 

pavadinimas 
Duomenų tipas (ilgis) Paaiškinimas 

asmenu NUMBER (8) Pateiktų asmenų (stojančiųjų) skaičius išraše 

komentaras TEXT (100) Įrašomas komentaras 

 

Teikėjo formuojamo atsakymo duomenų formatas: 

Duomenų lauko 

pavadinimas 
Duomenų tipas (ilgis) Paaiškinimas 

mokyklos_kodas NUMBER (7-9) Juridinio asmens kodas 

mokyklos_pavadinim

as 
TEXT (100) Įstaigos pavadinimas 

asmens_kodas 
NUMBER 

(7 arba 11) 
Asmens kodas 

asmens_vardas TEXT (100) Vardas(ai) 

asmens_pavarde TEXT (100) Pavardė(ės) 

mokomoji_kalba TEXT (3) Mokomoji kalba 

programos_kodas NUMBER (9) Programos kodas 

programos_pavadinim

as 
TEXT (100) Programos pavadinimas 

programos_baigimo_

metai 
NUMBER (4) Programos baigimo metai 

issilavinimo_igijimo_

metai 
NUMBER (4) Išsilavinimo įgijimo metai 

pazymejimo_kodas NUMBER (4) Pažymėjimo kodas 

serija TEXT (2) Pažymėjimo serija 

nr NUMBER (6) Pažymėjimo numeris 

registracijos_nr NUMBER (6) Registracijos numeris 

isdavimo_data DATE Pažymėjimo išdavimo data 

dalyko kodas NUMBER (6) Dalyko kodas iš dalykų klasifikatoriaus 

dalyko_pavadinimas TEXT (100) Dalyko pavadinimas 

dalyko_kursas TEXT (1) Dalyko kursas 

dalyko_valandų_skaic

ius 
NUMBER (3) 

Dalykui skirtas valandų skaičius pagal 

ugdymo planą 

dalyko_ivertinimas NUMBER (3) ir  

TEXT (100) 

Dalyko įvertinimas (dešimtainė sistema) 

egzamino_kodas NUMBER (6) Brandos egzamino kodas iš Brandos 
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egzaminų klasifikatoriaus 

egzamino_pavadinimas TEXT (100) Brandos egzamino pavadinimas 

egzamino_tipas TEXT (15) Brandos egzamino tipas 

egzamino_ivertinimas TEXT (20) Brandos egzamino įvertinimas (100 sistema) 

 

 

Gavėjo siunčiamos užklausos xmlDoc struktūra: 
Eil. nr. sakinys 

1 <root> 

1.1  <aprasymas> 

1.1.1   <asmenu>1</asmenu> 

1.1.2   <komentaras> </komentaras> 

1.2  </aprasymas> 

1.3  <stojantieji> 

1.3.1   <stojantysis> 

1.3.1.1    <asmens_kodas>12345678901</asmens_kodas> 

1.3.1.2    <asmens_vardas>Vardenis</asmens_vardas> 

1.3.1.3    <asmens_pavarde>Pavardenis</asmens_pavarde> 

1.3.2   </stojantysis> 

1.4  </stojantieji> 

2 </root> 

 

 

Teikėjo perduodamų duomenų xmlDoc struktūra: 
Eil. nr. sakinys 

1 <root> 

1.1  <aprasymas> 

1.1.1   <asmenu>1</asmenu> 

1.1.2   <komentaras> </komentaras> 

1.2  </aprasymas> 

1.3  <stojantieji> 

1.3.1   <stojantysis> 

1.3.1.1    <asmens_kodas>12345678901</asmens_kodas> 

1.3.1.2    <asmens_vardas>Vardenis</asmens_vardas> 

1.3.1.3    <asmens_pavarde>Pavardenis</asmens_pavarde> 

1.3.1.4    <error_code>0</error_code> 

1.3.1.5    <error>Done</error> 

1.3.1.6    <mokyklos_kodas>123456789</mokyklos_kodas> 

1.3.1.7    <mokyklos_pavadinimas>Mokyklos pavadinimas</mokyklos_pavadinimas> 

1.3.1.8    <atestatas> 

1.3.1.8.1     <mokomoji_kalba>lit</mokomoji_kalba> 

1.3.1.8.2     <programos_kodas>123456789</programos_kodas> 

1.3.1.8.3     <programos_pavadinimas>Programos pavadinimas</programos_pavadinimas> 

1.3.1.8.4     <programos_baigimo_metai>2011</programos_baigimo_metai> 

1.3.1.8.5     <issilavinimo_igijimo_metai>2011</issilavinimo_igijimo_metai> 

1.3.1.8.6     <atestato_pazymejimas> 

1.3.1.8.6.1      <at_pazymejimo_kodas>3014</at_pazymejimo_kodas> 

1.3.1.8.6.2      <at_serija>PB</at_serija> 

1.3.1.8.6.3      <at_nr>123456</at_nr> 

1.3.1.8.6.4      <at_registracijos_nr>1234</at_registracijos_nr> 

1.3.1.8.6.5      <at_isdavimo_data>2011-06-09</at_isdavimo_data> 

1.3.1.8.7     </atestato_pazymejimas> 

1.3.1.8.8     <priedo_pazymejimas> 

1.3.1.8.8.1      <pr_pazymejimo_kodas>3007</pr_pazymejimo_kodas> 

1.3.1.8.8.2      <pr_serija>PB</pr_serija> 

1.3.1.8.8.3      <pr_nr>123456</pr_nr> 
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1.3.1.8.8.4      <pr_registracijos_nr>1234</pr_registracijos_nr> 

1.3.1.8.8.5      <pr_isdavimo_data>2011-06-09</pr_isdavimo_data> 

1.3.1.8.8.6      <dalykas> 

1.3.1.8.8.6.1       <dalyko_kodas>xxxxxx</dalyko_kodas> 

1.3.1.8.8.6.2       <dalyko_pavadinimas>Dalyko pavadinimas</dalyko_pavadinimas> 

1.3.1.8.8.6.3       <dalyko_kursas>B</dalyko_kursas> 

1.3.1.8.8.6.4       <dalyko_ivertinimas>10 (dešimt)</dalyko_ivertinimas> 

1.3.1.8.8.7      </dalykas> 

1.3.1.8.8.8      <egzaminas> 

1.3.1.8.8.8.1       <egzamino_kodas>101012</egzamino_kodas> 

1.3.1.8.8.8.2       <egzamino_pavadinimas>Lietuvių kalba (gimtoji)</egzamino_pavadinimas> 

1.3.1.8.8.8.3       <egzamino_tipas>Mokyklinis</egzamino_tipas> 

1.3.1.8.8.8.4       <egzamino_ivertinimas>5 (penki)</egzamino_ivertinimas> 

1.3.1.8.8.9      </egzaminas> 

1.3.1.8.9     </priedo_pazymejimas> 

1.3.1.9    </atestatas> 

1.3.2   </stojantysis> 

1.4  </stojantieji> 

2 </root> 

 

 

Apie stojančiuosius, kurių duomenys yra mokinių registre, formuojamas pranešimas error_code 

= 0, <error> = „Done“ ir perduodamas atitinkamo stojančiojo duomenų išrašas. 

Apie stojančiuosius, kurių duomenų mokinių registre nėra (arba jų duomenų panaudoti 

negalima), formuojamas atitinkamas pranešimas apie klaidą ir stojančiojo išrašas uždaromas ( 

</stojantysis> ). Pranešimą apie klaidą sudaro klaidos kodas ir klaidos paaiškinimas: 

1 – Asmuo nerastas mokinių registre 

2 – Neatspausdintas pažymėjimas; 

3 – Nesuformuotas pažymėjimas; 

 

Integracija su Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registru 

(VLK) 

Web Service 10 metodas :  

 Duomenų teikimas: duomenys teikiami nuolat. 

 Duomenų teikimo  terminai ir periodiškumas: duomenys gavėjui pateikiami kiekvieną 

dieną kelis kartus per dieną paketiniu režimu (vienu kvietimu iki 1000 įrašų), sinchroniniu būdu 

kviečiant VLK WEB paslaugą, esančią VLK integracinėje platformoje. 

 Duomenų teikimo būdas: 

 Teikėjas įsipareigoja iki 2011 m. spalio 1 d. sukurti programinę priemonę, atrenkančią 

duomenis (nurodytus 4 punkte) apie Mokinių registre registruotus bendrojo lavinimo, formaliojo 

profesinio mokymo moksleivius, kuriems virš 18 metų ir mokymosi forma yra dieninė. 

 pirminiai tuo metu bendrojo ugdymo, formaliojo profesinio mokymo dieninių programų 

mokinių duomenys turi būti pateikti CSV bylos formatu ir įkelti į Registro duomenų bazę. Asmens 

duomenų, teikiamų CSV bylos formatu, duomenų priėmimo struktūra pateikta 4 punkte; 

 duomenų pakeitimas atliekamas naudojant sinchroninę VLK WEB paslaugą; 

 duomenų teikimui naudojamas šifruotas ryšys VPN (angl. Virtual Private Network) 

tunelis; 
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 duomenys teikiami naudojantis VLK IS integracine terpe veikiančia žiniatinklio paslaugų 

(angl. WEB Services) technologijos pagrindu SOAP pranešimo Body dalyje, saugumą užtikrinant 

HTTPS protokolu su bazine autentifikacija. 

 Duomenis teikiami formuojant ir perduodant SOAP pranešimus, serveriui adresu 

https://{VLK Integracinės Platformos vardas}/{WEB paslaugos adresas}. Web paslaugos adresą 

kartu su identifikatoriumi ir slaptažodžiu pateikia GAVĖJO informacinės sistemos administratorius.  

 Gavėjo serveris grąžina užklausos rezultatus arba klaidą SOAP XML pranešimo formatu. 

Simbolių kodavimas – „UTF-8“. Vieno paslaugos kvietimo metu perduodama iki 1000 įrašų. 

 Sėkmingam WEB paslaugos iškvietimui perduodami duomenys turi būti sudaryti iš 

lentelėje pateiktų laukelių: 
 

Eilės 

Nr. 
Laukas Aprašymas Tipas Privalomas 

1. PERSONAL_NO Mokinio asmens kodas 11 skaičių Taip 

2. NAME Mokinio vardas (vardai)  Tekstinis Taip 

3. SURNAME Mokinio pavardė (pavardės) Tekstinis Taip 

4. BIRTH_DATE Mokinio gimimo data Data Taip 

5. DATE_FROM 
Mokinio pirma diena 

mokykloje (data) 
Data Taip 

6. DATE_TO 
Mokinio išregistravimo iš 

mokyklos data 
Data Taip 

7. STATUS 
Įrašo pabaigos datos ar 

anuliavimo statusas 
Tekstinis 

Taip. 

Galimos reikšmės: 

P – Mokslų pabaigos 

data 

N – Mokslų 

nutraukimo data arba 

mokymosi formos 

pakeitimo data 

A – Mokslų 

laikotarpis anuliuotas 

8. SOURCE Mokyklos kodas Tekstinis Taip 

 

 Duomenų statusų ir klaidų perdavimo logika bei apdorojimo rezultatų struktūros 

MT_REG_SITC_MOK_INSURANCE_RESP užpildymas: 

 Duomenis priimanti sinchroninė VLK WEB paslauga, atlikusi duomenų patikrą ir 

neradusi klaidų, struktūroje MT_REG_SITC_MOK_INSURANCE_RESP grąžina atsakymą 

laukelye ALL_IMPORTED su užpildyta reikšme TRUE. 

 Jei duomenis priimanti sinchroninė VLK WEB paslauga, atlikusi duomenų patikrą įraše 

(-uose) identifikuoja klaidą(-ų), struktūroje MT_REG_SITC_MOK_INSURANCE_RESP laukelis 

ALL_IMPORTED užpildomas reikšme FALSE, o elementas ERORRS užpildomas taip: 
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 Klaidai kilus dėl techninių trukdžių, laukelis SYSTEM_ERROR užpildomas prasmingu 

tekstiniu pranešimu, kodėl įrašai nebuvo apdoroti. Jei techninių klaidų perduodant duomenis 

nebuvo, laukelis SYSTEM_ERROR užpildomas statiniu pranešimu „Yra validavimo klaidų!“, o 

duomenų patikros klaidos išvardinamos elemente STUDENT. 

 Elemente STUDENT yra pakartojami priimti klaidingo(-ų) įrašo(-ų) duomenys ir prie 

kiekvieno klaidingo įrašo, laukelyje ERROR yra perduodamas prasminis pranešimas apie įrašo 

apdorojimo klaidą:      

  „Asmuo pagal PERSONAL_NO reikšmę NNNNNNNNNNN Registre nerastas“ – 

paieška pagal asmens kodą Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre (toliau – 

Registras) nesėkminga.  Tam, kad įrašas būtų korektiškas, reikia įsitikinti ar perduodamas Lietuvos 

Gyventojų Registre egzistuojančio asmens kodas. 

  „Duomenys nebus atnaujinti, nes determinuojant asmenį, nesutampa perduoto ir 

Registre esančio asmens vardas, pavardė ar gimimo data.“ – Registre rastas asmens vardas ar 

pavardė, ar gimimo data nesutampa su reikšmėmis perduotomis WEB paslaugoje. Tam, kad įrašas 

būtų korektiškas,  reikia perduoti aktualius asmens duomenis iš Lietuvos Gyventojų Registro. 

  „Data nuo (YYYY.MM.DD) privalo būti >= data iki (YYYY.MM.DD).“ – perduotų 

duomenų apie mokymosi laikotarpio galiojimo pradžios data didesnė už mokymosi galiojimo 

pabaigą. Tam, kad įrašas būtų korektiškas, mokymosi laikotarpio pabaigos data turi būti didesnė 

arba lygi mokymosi laikotarpio pradžiai. 

 Duomenų apie moksleivius WEB paslaugos aprašymas: 
<wsdl:documentation/> 

<wsp:UsingPolicy wsdl:required="true"/> 

<wsp:Policy wsu:Id="OP_INSURANCE"/> 

− 

<wsdl:types> 

− 

<xsd:schema targetNamespace="http://www.vlk.lt/register/sitc/pupil"> 

<xsd:element name="MT_REG_SITC_MOK_INSURANCE_REQ" 

type="DT_REG_SITC_MOK_INSURANCE_REQ"/> 

<xsd:element name="MT_REG_SITC_MOK_INSURANCE_RESP" 

type="DT_REG_SITC_MOK_INSURANCE_RESP"/> 

− 

<xsd:element name="FMT_REG_SITC_INSURANCE"> 

− 

<xsd:complexType> 

− 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="standard" type="ExchangeFaultData"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

− 

<xsd:complexType name="DT_REG_SITC_MOK_INSURANCE_RESP"> 

− 

<xsd:annotation> 

<xsd:appinfo source="http://sap.com/xi/VersionID">4a94ba90b04411dfac44fd9f0a0a1006</xsd:appinfo> 

</xsd:annotation> 

− 

<xsd:sequence> 

− 

<xsd:element name="ALL_IMPORTED" type="xsd:boolean"> 

− 

<xsd:annotation> 
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<xsd:appinfo source="http://sap.com/xi/TextID">c7237570333411dfc43f0026227600f6</xsd:appinfo> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

− 

<xsd:element name="ERRORS" minOccurs="0"> 

− 

<xsd:annotation> 

<xsd:appinfo source="http://sap.com/xi/TextID">c723757b333411dfcd3a0026227600f6</xsd:appinfo> 

</xsd:annotation> 

− 

<xsd:complexType> 

− 

<xsd:sequence> 

− 

<xsd:element name="SYSTEM_ERROR" type="xsd:string" minOccurs="0"> 

− 

<xsd:annotation> 

<xsd:appinfo source="http://sap.com/xi/TextID">c7237571333411dfb8390026227600f6</xsd:appinfo> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

− 

<xsd:element name="STUDENT" minOccurs="0" maxOccurs="1000"> 

− 

<xsd:annotation> 

<xsd:appinfo source="http://sap.com/xi/TextID">c7237579333411dfc7f10026227600f6</xsd:appinfo> 

</xsd:annotation> 

− 

<xsd:complexType> 

− 

<xsd:sequence> 

− 

<xsd:element name="PERSONAL_NO" minOccurs="0"> 

− 

<xsd:annotation> 

<xsd:appinfo source="http://sap.com/xi/TextID">c7237572333411df96a40026227600f6</xsd:appinfo> 

</xsd:annotation> 

− 

<xsd:simpleType> 

− 

<xsd:restriction base="xsd:string"> 

<xsd:maxLength value="11"/> 

</xsd:restriction> 

</xsd:simpleType> 

</xsd:element> 

− 

<xsd:element name="NAME" type="xsd:string" minOccurs="0"> 

− 

<xsd:annotation> 

<xsd:appinfo source="http://sap.com/xi/TextID">c7237573333411dfa9c10026227600f6</xsd:appinfo> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

− 

<xsd:element name="SURNAME" type="xsd:string" minOccurs="0"> 

− 

<xsd:annotation> 

<xsd:appinfo source="http://sap.com/xi/TextID">c7237574333411dfb85a0026227600f6</xsd:appinfo> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

− 

<xsd:element name="BIRTH_DATE" type="xsd:date" minOccurs="0"> 
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− 

<xsd:annotation> 

<xsd:appinfo source="http://sap.com/xi/TextID">c7237575333411df854f0026227600f6</xsd:appinfo> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

− 

<xsd:element name="DATE_FROM" type="xsd:date" minOccurs="0"> 

− 

<xsd:annotation> 

<xsd:appinfo source="http://sap.com/xi/TextID">c7237576333411dfac750026227600f6</xsd:appinfo> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

− 

<xsd:element name="DATE_TO" type="xsd:date" minOccurs="0"> 

− 

<xsd:annotation> 

<xsd:appinfo source="http://sap.com/xi/TextID">c7237577333411dfae9b0026227600f6</xsd:appinfo> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

− 

<xsd:element name="STATUS" minOccurs="0"> 

− 

<xsd:annotation> 

<xsd:appinfo source="http://sap.com/xi/TextID">4a7069b0b04411df860d0022fa4288ee</xsd:appinfo> 

</xsd:annotation> 

− 

<xsd:simpleType> 

− 

<xsd:restriction base="xsd:string"> 

<xsd:enumeration value="P"/> 

<xsd:enumeration value="N"/> 

<xsd:enumeration value="A"/> 

<xsd:length value="1"/> 

</xsd:restriction> 

</xsd:simpleType> 

</xsd:element> 

− 

<xsd:element name="SOURCE" type="xsd:string" minOccurs="0"> 

<xsd:annotation> 

   <xsd:appinfo source="http://sap.com/xi/TextID">f68a14a0085d11e092920022fa4288ee</xsd:appinfo>  

  </xsd:annotation> 

  </xsd:element> 

 

<xsd:element name="ERROR" type="xsd:string" minOccurs="0"> 

− 

<xsd:annotation> 

<xsd:appinfo source="http://sap.com/xi/TextID">892b11e0a47e11dfcc9d0022fa4288ee</xsd:appinfo> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

− 

<xsd:complexType name="DT_REG_SITC_MOK_INSURANCE_REQ"> 

− 
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<xsd:annotation> 

<xsd:appinfo source="http://sap.com/xi/VersionID">4ca29020b03d11dfb1f8fd9f0a0a1006</xsd:appinfo> 

</xsd:annotation> 

− 

<xsd:sequence> 

− 

<xsd:element name="STUDENTS"> 

− 

<xsd:annotation> 

<xsd:appinfo source="http://sap.com/xi/TextID">c172a608332f11dfbdd60026227600f6</xsd:appinfo> 

</xsd:annotation> 

− 

<xsd:complexType> 

− 

<xsd:sequence> 

− 

<xsd:element name="STUDENT" maxOccurs="1000"> 

− 

<xsd:annotation> 

<xsd:appinfo source="http://sap.com/xi/TextID">c172a607332f11dfbb690026227600f6</xsd:appinfo> 

</xsd:annotation> 

− 

<xsd:complexType> 

− 

<xsd:sequence> 

− 

<xsd:element name="PERSONAL_NO"> 

− 

<xsd:annotation> 

<xsd:appinfo source="http://sap.com/xi/TextID">c172a600332f11df943d0026227600f6</xsd:appinfo> 

</xsd:annotation> 

− 

<xsd:simpleType> 

− 

<xsd:restriction base="xsd:string"> 

<xsd:maxLength value="11"/> 

</xsd:restriction> 

</xsd:simpleType> 

</xsd:element> 

− 

<xsd:element name="NAME" type="xsd:string"> 

− 

<xsd:annotation> 

<xsd:appinfo source="http://sap.com/xi/TextID">c172a601332f11dfafa40026227600f6</xsd:appinfo> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

− 

<xsd:element name="SURNAME" type="xsd:string"> 

− 

<xsd:annotation> 

<xsd:appinfo source="http://sap.com/xi/TextID">c172a602332f11df89130026227600f6</xsd:appinfo> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

− 

<xsd:element name="BIRTH_DATE" type="xsd:date"> 

− 

<xsd:annotation> 

<xsd:appinfo source="http://sap.com/xi/TextID">c172a603332f11dfc9ad0026227600f6</xsd:appinfo> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 
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− 

<xsd:element name="DATE_FROM" type="xsd:date"> 

− 

<xsd:annotation> 

<xsd:appinfo source="http://sap.com/xi/TextID">c172a604332f11df9ee50026227600f6</xsd:appinfo> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

− 

<xsd:element name="DATE_TO" type="xsd:date"> 

− 

<xsd:annotation> 

<xsd:appinfo source="http://sap.com/xi/TextID">c172a605332f11dfab290026227600f6</xsd:appinfo> 

</xsd:annotation> 

</xsd:element> 

− 

<xsd:element name="STATUS"> 

− 

<xsd:simpleType> 

− 

<xsd:restriction base="xsd:string"> 

<xsd:enumeration value="P"/> 

<xsd:enumeration value="N"/> 

<xsd:enumeration value="A"/> 

<xsd:length value="1"/> 

</xsd:restriction> 

</xsd:simpleType> 

</xsd:element> 

  <xsd:element name="SOURCE" type="xsd:string"> 

   <xsd:annotation> 

 <xsd:appinfo source="http://sap.com/xi/TextID">479a46d0084a11e0a31b0022fa4288ee</xsd:appinfo>  

 </xsd:annotation> 

 </xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

− 

<xsd:complexType name="ExchangeFaultData"> 

− 

<xsd:annotation> 

<xsd:appinfo source="http://sap.com/xi/VersionID">b7c96f11333111df9738ed890a0a1006</xsd:appinfo> 

</xsd:annotation> 

− 

<xsd:sequence> 

<xsd:element name="faultText" type="xsd:string"/> 

<xsd:element name="faultUrl" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="faultDetail" type="ExchangeLogData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

− 

<xsd:complexType name="ExchangeLogData"> 

− 

<xsd:annotation> 

<xsd:appinfo source="http://sap.com/xi/VersionID">b7decbd1333111df970eed890a0a1006</xsd:appinfo> 

</xsd:annotation> 

− 
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<xsd:sequence> 

<xsd:element name="severity" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="text" type="xsd:string"/> 

<xsd:element name="url" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

<xsd:element name="id" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

</xsd:schema> 

</wsdl:types> 

− 

<wsdl:message name="MT_REG_SITC_MOK_INSURANCE_REQ"> 

<wsdl:documentation/> 

<wsdl:part name="MT_REG_SITC_MOK_INSURANCE_REQ" 

element="p1:MT_REG_SITC_MOK_INSURANCE_REQ"/> 

</wsdl:message> 

− 

<wsdl:message name="MT_REG_SITC_MOK_INSURANCE_RESP"> 

<wsdl:documentation/> 

<wsdl:part name="MT_REG_SITC_MOK_INSURANCE_RESP" 

element="p1:MT_REG_SITC_MOK_INSURANCE_RESP"/> 

</wsdl:message> 

− 

<wsdl:message name="FMT_REG_SITC_INSURANCE"> 

<wsdl:documentation/> 

<wsdl:part name="FMT_REG_SITC_INSURANCE" element="p1:FMT_REG_SITC_INSURANCE"/> 

</wsdl:message> 

− 

<wsdl:portType name="SI_REG_SITC_MOK_INSURANCE_OUT"> 

<wsdl:documentation/> 

− 

<wsdl:operation name="INSURANCE"> 

<wsdl:documentation/> 

− 

<wsp:Policy> 

<wsp:PolicyReference URI="#OP_INSURANCE"/> 

</wsp:Policy> 

<wsdl:input message="p1:MT_REG_SITC_MOK_INSURANCE_REQ"/> 

<wsdl:output message="p1:MT_REG_SITC_MOK_INSURANCE_RESP"/> 

<wsdl:fault name="FMT_REG_SITC_INSURANCE" message="p1:FMT_REG_SITC_INSURANCE"/> 

</wsdl:operation> 

</wsdl:portType> 

− 

<wsdl:binding name="SI_REG_SITC_MOK_INSURANCE_OUTBinding" 

type="p1:SI_REG_SITC_MOK_INSURANCE_OUT"> 

<soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

− 

<wsdl:operation name="INSURANCE"> 

<soap:operation soapAction="http://sap.com/xi/WebService/soap1.1"/> 

− 

<wsdl:input> 

<soap:body use="literal"/> 

</wsdl:input> 

− 

<wsdl:output> 

<soap:body use="literal"/> 

</wsdl:output> 

− 

<wsdl:fault name="FMT_REG_SITC_INSURANCE"> 

<soap:fault use="literal" name="FMT_REG_SITC_INSURANCE"/> 

</wsdl:fault> 
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</wsdl:operation> 

</wsdl:binding> 

− 

<wsdl:service name="SI_REG_SITC_MOK_INSURANCE_OUTService"> 

− 

<wsdl:port name="HTTP_Port" binding="p1:SI_REG_SITC_MOK_INSURANCE_OUTBinding"> 

<soap:address location="http://sap-pi-dq-

01.vlk.lt:55000/XISOAPAdapter/MessageServlet?senderParty=&senderService=BC_REG_SITC_MOK&recei

verParty=&receiverService=&interface=SI_REG_SITC_MOK_INSURANCE_OUT&interfaceNamespace=htt

p%3A%2F%2Fwww.vlk.lt%2Fregister%2Fsitc%2Fpupil"/> 

</wsdl:port> 

− 

<wsdl:port name="HTTPS_Port" binding="p1:SI_REG_SITC_MOK_INSURANCE_OUTBinding"> 

<soap:address location="https://sap-pi-dq-

01.vlk.lt:443/XISOAPAdapter/MessageServlet?senderParty=&senderService=BC_REG_SITC_MOK&receive

rParty=&receiverService=&interface=SI_REG_SITC_MOK_INSURANCE_OUT&interfaceNamespace=http

%3A%2F%2Fwww.vlk.lt%2Fregister%2Fsitc%2Fpupil"/> 

</wsdl:port> 

</wsdl:service> 

</wsdl:definitions> 

 
 

Integracija su SODRA 

 

Web Service 11 metodas :  

 Duomenų teikimas: pareikalavus. 

 Duomenų teikimo terminai ir periodiškumas: duomenys gavėjui pateikiami po 

užklausimo paketiniu režimu (vienu kvietimu iki 1000 įrašų) , kviečiant ITC WEB paslaugą, 

esančią ITC integracinėje platformoje. 

 Duomenų teikimo būdas: elektroninis, koduotu kanalu (ryšys HTTPS protokolu). 

Duomenų teikimas/gavimas duomenų realizuojamas WEB-Serviso pagrindu. HTTPS serveris 

leidžia prisijungti gavėjui tik iš fiksuoto, vienintelio IP adreso pagal jam suteiktą duomenų bazės 

naudotojo vardą bei slaptažodį. Gavėjo klientas siunčia paklausimą nurodytu TEIKĖJO serverio 

adresu. Paklausimo ir atsakymo duomenys siunčiami/gaunami XML formatu versija „1.0“. Serveris 

grąžina gavėjui paklausimo rezultatus arba pranešimą apie klaidą. Simbolių kodavimas – „utf-8“. 

 Sėkmingam WEB paslaugos iškvietimui perduodami duomenys turi būti sudaryti iš 

lentelėje pateiktų laukelių. Užklausos struktūra: 
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 Atsakymo struktūra: 
 

Eilės 

Nr. 
Duomuo Tipas Privalomumas 

1. asm_kodas 11 skaičių 

Taip. Lietuvos Respublikos piliečiui 

Gyventojų registro suteiktas unikalus 11 

skaitmenų kodas 

2. vardas Tekstinis 
Taip. Mokinio vardas (vardai). 

Gavėjo duomenimis 

3. pavarde Tekstinis 
Taip. Mokinio pavardė (pavardės). 

Gavėjo duomenimis 

4.  gimimo_data Data 
Ne. Mokinio gimimo data 

(išskaičiuojamas iš asmens kodo) 

5. lytis Tekstinis 
Ne. Mokinio lytis (pirmas asmens kodo 

skaičius nurodo lytį) 

6.  mokymo_programa_kodas Tekstinis  

Ne. Mokymo programos kodas iš 

Studijų, mokymo programų ir 

kvalifikacijų registro 

7. mokymosi_forma 2 skaičių 

Taip. Nurodoma mokymosi forma iš 

Mokymo ar studijų formų 

klasifikatoriaus 

 Data_nuo Data 
Taip. Nurodoma mokymosi formos 

pradžios data 

 Data_iki Data 
Ne. Nurodoma mokymosi formos 

pabaigos data 

8.  motinine_kodas 7 arba 9 skaičiai 
Taip. Institucijos kodas Juridinių 

asmenų registre 

Eilės 

Nr. 
Duomuo Tipas Privalomumas 

1. asm_kodas 11 skaičių 

Taip. Lietuvos Respublikos piliečiui 

Gyventojų registro suteiktas unikalus 11 

skaitmenų kodas 

2. vardas Tekstinis 
Taip. Mokinio vardas. 

Gavėjo duomenimis 

3. pavarde Tekstinis 
Taip. Mokinio pavardė. 

Gavėjo duomenimis 

4. gimimo_data Data 
Ne. Mokinio gimimo data 

(išskaičiuojamas iš asmens kodo) 

5. lytis Tekstinis 
Ne. Mokinio lytis (pirmas asmens kodo 

skaičius nurodo lytį) 

6. Data_nuo Data 

Taip. Nurodoma nuo kurios datos 

norima gauti duomenis apie studentą, 

bet ne anksčiau nei nuo 2010 09 01 

7. Data_iki Data 

Ne. Nurodoma iki kurios datos norima 

gauti duomenis apie studentą, jei 

neužpildyta - iki atsakymo formavimo 

dienos 
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Eilės 

Nr. 
Duomuo Tipas Privalomumas 

9. motinine_pavadinimas Tekstinis  
Taip. Institucijos pavadinimas Juridinių 

asmenų registre 

10. atvykimo_data Data 
Taip. Mokinio pirma diena mokykloje 

(data) 

11. isvykimo_data Data 

Ne. Mokinio mokymosi atitinkamoje 

mokykloje pabaigos data (baigimo 

atveju), nutraukimo (nutraukimo 

atveju), pertraukimo (pertraukos atveju) 

data. 

12. isvykimo_priezastis 4 skaičiai 

Ne. Mokymosi nutraukimo ar 

pertraukos priežastis iš  

Mokymosi ar studijų nutraukimo ar 

pertraukos priežasčių klasifikatoriaus. 

Reikšmės:  

1 – pertraukimas; 

2, 3, 4 – nutraukimas; 

3001 – mokslo užbaigimas institucijoje 

13. grizimo_data Data 
Ne. Grįžimo mokytis data po mokymosi 

pertraukos. 

14.  error skaičius 

Ne 

Galimos reikšmės: 

1 - Asmuo pagal asm_kodas, vardas, 

pavarde, gimimo data, data_nuo, 

data_iki Registre nerastas; 

2 – Nėra duomenų apie asmenį. 
 

PASTABOS 

 datos pateikiamos nurodant konkretų laiką (valandomis ir minutėmis).  

 6 punkto atsakymų struktūros duomenys nuo 7 eilutės kartojami tiek kartų, kiek mokymosi 

formų asmuo pakeitė atitinkamoje mokymo institucijoje per norimą gauti duomenis laikotarpį. 
 

Integracija su VMI 

Web Service 12 metodas :  

 Duomenų teikimas ir gavimas: duomenys teikiami apie asmenis, kuriems duomenų teikimo 

momentu yra 16 metų ir vyresni pagal gavėjo paklausimus. 

 Duomenų teikimo terminai ir periodiškumas: duomenys gavėjui pateikiami po užklausimo 

paketiniu režimu (vienu kvietimu iki 1000 įrašų), kviečiant ITC WEB paslaugą, esančią ITC 

integracinėje platformoje. 

 Teikimo būdas: elektroninis, koduotu kanalu (ryšys HTTPS protokolu). Duomenų 

teikimas/gavimas duomenų Gavėjo/Teikėjo pusėje realizuojamas WEB sąsają pagrindu. Teikėjo 

HTTPS serveris leidžia prisijungti Gavėjui tik iš fiksuoto, vienintelio IP adreso pagal jam suteiktą 

duomenų bazės naudotojo vardą bei slaptažodį. Gavėjo klientas siunčia paklausimą nurodytu 

Teikėjo serverio adresu. Paklausimo ir atsakymo duomenys siunčiami/gaunami XML formatu. 

Teikėjo serveris grąžina klientui paklausimo rezultatus arba pranešimą apie klaidą. Simbolių 

kodavimas – „utf-8“.  
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 Pasikeitus duomenų teikimo techninėms sąlygoms, Teikėjas informuoja Gavėją atskiru raštu 

ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki duomenų teikimo sąlygų pasikeitimo pradžios. 

 Teikėjas suteikia teisę vykdyti žemiau įvardintą paklausimą. Šalys fiksuoja ir išsaugo visas 

užklausas. 

 Gavėjas kviečia WEB sąsają funkciją nurodydamas paklausimo parametrus. Paklausimo 

parametrai: 

Pavadinimas Privalomumas Tipas Komentaras 

ID Taip NUMBER(10) Įrašo ID 

ASMENS_KODAS  Taip NUMBER(11) Asmens, apie kurį pageidaujama 

gauti informacija, asmens kodas 

 Atsakymo struktūra: 

7.1. Bendrieji asmens duomenys: 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Privalomumas Formatas Pastaba 

1. ID Taip NUMBER(10) Įrašo ID, atitinka paklausimo ID 

2. BUSENA Taip NUMBER(1) Atsakymo būsena: 

0 – Asmens kodas atpažintas 

1 – Asmens kodas neatpažintas 

3. ASMENS_KODAS Ne NUMBER(11) Lietuvos Respublikos piliečiui 

Gyventojų registro suteiktas 

unikalus 11 skaitmenų kodas. 

4. VARDAS Ne VARCHAR(50) Mokinių registro pateikiamas 

asmens vardas 

5. PAVARDE Ne VARCHAR(50) Mokinių registro pateikiama 

asmens pavardė 

7.2. Asmens mokymosi duomenys
1
: 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Privalomumas Formatas Pastaba 

2. Mokymosi duomenys* 

2.1. M_ISTAIGOS_GRU

PE 

Taip VARCHAR(4) Įstaigos, kurioje moksleivis 

mokosi arba mokėsi, grupė: 

3120 – Bendrojo ugdymo 

mokykla; 

3130 – Profesinio mokymo 

įstaiga 

3150 - Švietimo pagalbos įstaiga 

3910 - Aukštoji mokykla 

2.2 M_ISTAIGOS_KOD

AS 

Taip  NUMBER(10) Įstaigos, kurioje moksleivis 

mokosi arba mokėsi, kodas 

Juridinių asmenų registre  

2.3 M_ISTAIGOS_PAV

ADINIMAS 

Taip VARCHAR(100) Įstaigos, kurioje moksleivis 

mokosi arba mokėsi, 

pavadinimas Juridinių asmenų 

registre 

2.4 PRIEMIMO_DATA Taip DATE Atvykimo į mokymo įstaigą data. 

2.5 PABAIGOS_DATA Ne DATE Mokslų nutraukimo (pabaigos) 

arba išregistravimo iš mokymo 

įstaigos data 
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2.6 STUDIJU_FORMA Taip NUMBER (2) Kodas iš mokslo ar studijų formų 

klasifikatoriaus  

2.7 KURSAS Ne NUMBER (1) 1-Pirmas kursas 

2-Antras kursas 

3-Trečias kursas 

4-Ketvirtas kursas 

2.8 KLASES_PAKOPA Ne NUMBER (3) Klasės pakopos kodas iš 

klasių/grupių pakopų sąrašo 

3. Duomenys apie įgytą išsilavinimą* 

3.1 KVALIFIKACIJA Ne VARCHAR(100) Suteikta kvalifikacija baigus 

programą 

3.2 IGYTAS_ISSILAVI

NIMAS 

Ne NUMBER (2) Kodas išsilavinimo pagal 

išsilavinimo klasifikatorių  

4. Sisteminiai duomenys* 

4.1. DATA Taip DATE Informacijos apie objekto 

asmens duomenis išsaugojimo 

arba atnaujinimo data. Jei 

žinomos kelios, naudojama 

vėliausia. 
1
Jei asmuo atpažintas, tačiau nėra duomenų teikimo sąlygas tenkinančių jo duomenų, šie duomenys 

nepateikiami. 

*jei mokinys mokosi/mokėsi keliose vietose, pagal kelias programas, įgijo skirtingas kvalifikacijas, 

bus pateikiami keli įrašai su informacija apie susijusias skirtingas mokyklas, programas, 

kvalifikacijas. 
 

 

 

 MOKINIŲ REGISTRO EFEKTYVUMAS 

Mokinių registro kūrimo ir aptarnavimo sąnaudos. 
 

 Mokinių registro kūrimo ir aptarnavimo etapai: 

 

  Darbų etapai 

1 MR modulių projektavimas 

1 Registro vartotojų registravimo modulio projektavimas 

 2 Informavimo ir duomenų kontrolės modulio projektavimas 

 3 Mokinių duomenų tvarkymo modulio projektavimas 

 4 Išsilavinimo ir kvalifikacinių pažymėjimų administravimo modulio 

projektavimas 

 5 Dinaminių užklausų formavimo modulio projektavimas 

 6 Sąrašų ir ataskaitų formavimo modulio projektavimas 

 7 Duomenų gavimo iš kitų registrų ir IS modulio projektavimas 

 8 Duomenų teikimo kitiems registrams ir IS modulio projektavimas 

 9 Registro vartotojų registravimo modulio kodavimas 

 1

0 

Informavimo ir duomenų kontrolės modulio kodavimas 

 1

1 

Mokinių duomenų tvarkymo modulio kodavimas 
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 1

2 

Išsilavinimo ir kvalifikacinių pažymėjimų administravimo modulio kodavimas 

 1

3 

Dinaminių užklausų formavimo modulio kodavimas 

 1

4 

Sąrašų ir ataskaitų formavimo modulio kodavimas 

 1

5 

Duomenų gavimo iš kitų registrų ir IS modulio kodavimas 

 1

6 

Duomenų teikimo kitiems registrams ir IS modulio kodavimas 

 1

7 

MR modulių ir posistemių testavimas 

 1

8 

MR programinės įrangos bandomoji eksploatacija 

 1

9 

MR programinės įrangos modifikavimas pagal bandomosios eksploatacijos 

rezultatus. 

 2

0 

MR dokumentavimas 

 2

1 

MR administratorių bei duomenų tvarkytojų mokymai 

 2

2 

MR perdavimas eksploatacijai 

  Priežiūros ir vystymo etapas 

 1 MR programinės įrangos eksploatacija ir priežiūra 

 2 Informacinių mainų užtikrinimas 

 

Mokinių registro prognozuojama nauda 

Sukūrus Mokinių registrą, bus pasiektas kokybiškai aukštesnis Lietuvos Švietimo 

ministerijos, Švietimo informacinių technologijų centro, vyriausybinių organizacijų bei pačių 

mokyklų informacinis aprūpinimas. Bus geriau reprezentuojami Lietuvos švietimo sistemos bendro 

ugdymo švietimo rodikliai  

Galima prognozuoti, kad pagerės šie pagrindiniai rodikliai: 

 pateikiamų vartotojui duomenų kokybė; 

 informacijos operatyvumas; 

 informacijos tikslumas; 

 informacijos vieningumas institucijose; 

 nebebus nereikalingo duomenų dubliavimo. 

Pagrindiniai rezultatai: 

 tikslus besimokančiųjų mokinių skaičius; 

 valstybės bendrojo ugdymo švietimo finansavimo planavimas ir auditas (kontrolė); 

 bendrojo ugdymo baigimo pažymėjimų, brandos atestatų ir jų priedų, kvalifikacijos, 

profesinio mokymo ir pasiekimų, pažymėjimų, kompetencijos pažymėjimų  išdavimo 

automatizavimas; 
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 mokykloms periodinių ataskaitų teikimo Švietimo ir mokslo ministerijai, kitiems registrams 

ir informacinėms sistemims, kitoms valstybės institucijoms sutrumpėjęs laikas; 

 operatyvus antrinis duomenų pateikimas kitoms valstybės institucijoms pagal duomenų 

teikimo sutartis  

Vienas pagrindinių realizuotos sistemos rezultatų bus tai, kad bus baigtas Mokinių registro 

suformavimas ir jo panaudojimas visose švietimo sistemos informacijos apskaitos grandyse.  

 

 MOKINIŲ REGISTRO KELIAMI REIKALAVIMAI  

Reikalavimai techninėms priemonėms  
 

Mokinių registro DB techninė bazė neatsiejama nuo visos LŠIS Studentų/moksleivių 

duomenų bazės dalies ir turi būti formuojama kaip duomenų bazių serverių (serverinių kompiuterių) 

ir kompiuterinių darbo vietų, sujungtų į kompiuterių tinklą visuma. Konkreti specifikacija priklauso 

nuo duomenų apimčių ir vartotojų skaičiaus. 

Pagrindiniu sistemos komponentu reikėtų laikyti kompiuterines darbo vietas, skirtas 

duomenų suvedimo bei analizės funkcijoms atlikti. Kompiuterinės darbo vietos turi turėti galimybę 

naudotis (fizinis ir programinis ryšys) tiek sistemos duomenų bazių serveriu, tiek kitais duomenų 

bazių serveriais. Šis reikalavimas netaikomas pradinio duomenų suvedimo darbo vietose - 

mokyklose.  

Toliau pateikiami reikalavimai pagrindiniams šios sistemos techniniams komponentams, 

išskiriant centrinį serverinį kompiuterį ir vartotojų darbo vietų kompiuterius. 

Serverinis kompiuteris. 

Vienas iš pagrindinių informacinės sistemos techninių komponentų yra sistemos duomenų 

bazių serveris - centrinis kompiuteris, kuriame kaupiama tiek būtina pirminė informacija, tiek tam 

tikra agreguota informacija. Centriniam kompiuteriui keliami reikalavimai: 

 svarbiausių mazgų suderinamumas su tinklinėmis operacinėmis sistemomis 

(TCP/IP protokolas), 

 serviso teikimas Lietuvoje, 

 ne mažiau kaip du Intel® Xeon® Processor X5460 (3.160 GHz, 1333 FSB, 

120W) procesoriai, 

 operatyvios atminties DDR-2 ECC, PC2-5300   dydis nemažiau 8GB, priklausomai 

nuo vartotojų skaičiaus, 

 galimybė plėsti būtinus techninius resursus (papildomos operatyvios ar diskinės 

atminties prijungimas, perėjimas prie galingesnio modelio). Kompiuteris turi priklausyti 

pilnai suderinamų modelių serijai, 

 diskinės atminties apimtis priklauso nuo duomenų bazių apimties ir neturi būti 

mažesnė kaip 500 GB (disko tipas 2.5 colių, 15000rpm,SAS tipo) (turi būti  naudojama 

RAID technologijos), 

 būtinas archyvavimo įrenginys, kurio galimybės turi būti suderintos su duomenų 

bazių apimtimis (nemažiau  100 GB), 

 duomenų išsaugojimas, sutrikus elektros srovės tiekimui, 
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 duomenų saugumas turi būti užtikrinamas tiek aparatūrinėmis, tiek 

programinėmis (operacinės sistemos arba duomenų bazių valdymo sistemos) priemonėmis. 

Darbo vieta (klientas). 

Vartotojų darbo vietose turi būti įdiegta internetinė naršyklė Internet Explorer 8  versija arba 

naujesnė. 

 

Reikalavimai programinei įrangai  
 

Serverinio kompiuterio operacinei sistemai ir tinklo programinei įrangai keliami šie 

reikalavimai: 

 daugiavartotojiškas darbas, 

 duomenų ir programų apsauga, 

 ryšys su darbo vietų kompiuteriais lokaliame ir globaliame tinkle, 

 nutolusių darbo vietų prijungimas, 

 lokalių tinklų sujungimas. 

 

 Aplikacijų serverio programinė įranga 

 

MS Windows Server 2008 R2 x64; 

MS IIS 7; 

.Net 4.0 Framework; 

 

 Duomenų bazių serverio programinė įranga 

 MS Windows Server 2008 R2 x64; 

 .Net 4.0 Framework; 

 MS IIS 7; 

 MS SQL Server 2008 x64 Stanrdad. 

 

 Darbo vietos programinė įranga 

 MS Windows šeimos operacinė sistema; 

 Internet Explorer 8 ir aukštesnė versijos/ Google Chrome; 

 

Reikalavimai kompiuterių tinklui  

Lokalus kompiuterių tinklas 

Duomenų paketų perdavimui gali būti naudojamas žinybinis elektroninis paštas, kurios 

paskirtis patikimai ir saugiai perdavinėti dokumentus tarp švietimo institucijų. 

ŠMM ir ITC turi būti suformuoti lokalūs kompiuterių tinklai naudojant Ethernet. 
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Programinė įranga darbui kompiuterių tinkle gali būti pasirenkama įvairiai. Tačiau būtina, 

kad ji dirbtų su TCP/IP tipo protokolu.  

Įvairių kompiuterių tinklų prijungimui prie ŠMM, ITC AVA, savivaldybių administracijų 

kompiuterių tinklų arba kompiuterinių darbo vietų prijungimui gali būti naudojami du būdai: 

išskirtinės linijos arba komutuojamos linijos, realizuojant SLIP arba PPP protokolą. Šių būdų 

pasirinkimas priklauso nuo apsikeičiamos informacijos apimčių, periodiškumo ir patikimumo.  

Kai naudojimasis teritorinio tinklo resursais yra nepastovus ir prisijungimas reikalingas tik 

kartas nuo karto, pilnai pakanka ryšio komutuojamomis linijomis, realizuojant SLIP arba PPP. 

Tačiau esant intensyvesniam darbui su duomenų bazėmis arba jeigu reikalingas didelio patikimumo 

ryšys, reikėtų naudoti išskirtines linijas. 

 

Reikalavimai duomenų laikymui 
 

Duomenų saugojimas turi būti organizuotas atsižvelgiant į šiuos reikalavimus: 

 Turi būti suformuota duomenų bazių administratoriaus tarnyba, kuri vykdo pilną 

funkcionuojančios sistemos priežiūrą.  

 Ši tarnyba užtikrina visos kaupiamos informacijos apsaugą nuo vidinio ir išorinio 

poveikio, avarinių situacijų, nesankcionuotų ryšių.  

 Informacijos apsaugą avarinių trikdžių atvejais turi užtikrinti naudojamos 

duomenų bazių valdymo sistemos programinės priemonės bei periodinis duomenų 

bazės kopijavimas ir archyvavimas.  

 Priklausomai nuo būtinybės nustatomas archyvavimo periodas, tačiau ne rečiau 

kaip vieną kartą per savaitę. 

 

Reikalavimai duomenų rinkimui, ruošimui ir kontrolei 
 

Mokymo įstaigose įvedant pirminius duomenis pagal duomenų teikėjų pateiktus dokumentus 

duomenys turėtų būti sutikrinami su sistemoje turimais ar kitų registrų teikiamais duomenimis. Jei 

sisteminiai duomenys neatitinka dokumentuose pateiktų duomenų (asmens kodas, vardas/ pavardė, 

duomenys apie šeimą, duomenys apie judėjimą iš vienos mokymo įstaigos į kitą, gyvenamąja vietą, 

duomenys apie sveikatą ir kt.), duomenų teikėjui gali būti suformuoti informacinis išrašas apie MR 

saugomus duomenis. Jei duomenų teikėjas pateikia pagrindžiančius dokumentus, kad MR 

duomenys yra klaidingi, jie turi būti pataisyti MR arba, jei nėra pirminiai, persiųsti kitoms 

susijusius registrus ar IS administruojančioms institucijoms. 

Pirminis duomenų įvedimas turi būti atliekamas mokymo įstaigose. Kaip būtiną sąlygą 

pirminiam duomenų kaupimui reikia paminėti tai, kad kompiuterinė informacija turi pilnai atitikti 

kompiuterizuojamų pirminių dokumentų turinį. 

Įvairiose darbo vietose pasikartojančios informacijos patikrinimas sudaro maksimalias 

prielaidas kaupiamų duomenų teisingumo ir korektiškumo kontrolei. 

Labai svarbi sąlyga yra ta, kad kaupiamoje informacijoje būtų naudojami atitinkami 

valstybiniai klasifikatoriai, bei jų objektų identifikaciniai atributai. 
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Reikalavimai duomenų apsaugai 
 

Būtina sąlyga duomenų apsaugai realizuoti yra norminių aktų, reglamentuojančių duomenų 

teisinę apsaugą, įgyvendinimas: 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. rugsėjo 21 d. nutarimas Nr. 681 „Dėl 

kompiuterinių programų ir duomenų bazių teisinės apsaugos (Žin., 1992, Nr. 29-895);  

 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-

1479; 2003, Nr. 15-597),  

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimas Nr. 247 „Dėl 

Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės registruose ir 

informacinėse sistemose“ (Žin., 2005, Nr. 32-1047); 

 Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2003 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. 1V-

272 „Dėl tipinių duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ 

Bet kuriuo atveju suformuotos duomenų bazės turi būti apsaugotos nuo nesankcionuoto 

informacijos skaitymo, koregavimo ir naikinimo. 

Apsauga turi būti pasiekiama organizacinėmis, programinėmis ir techninėmis priemonėmis 

(vartotojų identifikavimas, slaptažodžių sistema, privilegijų sistema iki duomenų atributų lygio). 

Duomenų bazių valdymo sistemos (DBVS) branduolys turi turėti šias savybes: 

 įrašo „užrakinimo“ mechanizmą duomenų bazės lentelei arba įrašui;  

 atitinkamai su nustatytu vartotojų slaptumo lygiu DBVS apriboja vartotojų darbą 

su duomenimis; 

 turi būti vykdomas visų sistemos tvarkytojų ir vartotojų registravimas ir 

slaptažodžių įvedimas;  

 visos užklausos į duomenų bazes yra fiksuojamos programiniu būdu, pilnai 

identifikuojant užklausos autorių ir atliekamą veiksmą; 

 DBVS turi būti naudojamas LOG failas, kad reikiamu atveju (įvykus avarinei 

situacijai) pats duomenų bazių serveris atstatytų duomenų bazę iki korektiškos 

būsenos; 

 DBVS turi būti realizuotos taisyklės, garantuojančios duomenų integralumą 

(vykdant įterpimo, koregavimo, pašalinimo operacijas). 

Turi būti sukurta efektyvi DB archyvinių kopijų formavimo sistema, leidžianti atstatyti DB, 

po kaupiklių avarijų, stichinių nelaimių ir kt. situacijų, kai dingsta visa ar dalis DB. 

Pradinio duomenų suvedimo darbo vietose, mokyklose, duomenų apsaugai užtikrinti turi 

būti naudojamos operacinės sistemos bei kitos organizacinės priemonės. 

 

Reikalavimai MR dokumentams 
 

Kuriamosios sistemos dokumentaciją turi sudaryti šie dokumentai: 

 projekto techninė specifikacija; 
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 MR duomenų tvarkytojo dokumentacija (mokinių registro tvarkytojo 

vadovas, apimantis konkrečių MR formų ekrano kopijas, jų aprašus bei tam tikrų funkcijų 

vykdymo instrukciją); 

 MR tvarkytojo dokumentacija; 

 MR administratoriaus dokumentacija; 

 MR komponentų specifikaciją (Loginis duomenų bazės aprašymas įtraukiant 

konkrečius techninius programinius parametrus); 

 Trumpas sistemos aprašas (detalizuotos schemos, duomenų perdavimo/ 

perėmimo/ įvedimo ir t.t. tvarką pagal skirtingus administracinius lygius; 

 detalus sistemos aprašas (MR duomenų, funkcijų, procesų modelių 

aprašymai). 

Projektinė dokumentacija turi atitikti patvirtintus dokumentus.  

 

Reikalavimai personalo kvalifikacijai 
 

Informacinių sistemų eksploatacijos inžinieriams, MR administratoriams būtinos bazinės 

operacinių sistemų WINDOWS,  MS SQL 2008 duomenų bazės valdymo sistemos, 

kompiuterinio tinklo technologijos ir programinės įrangos bei informacinių sistemų kūrimo 

žinios. 

Būtinas pastovus kvalifikacijos kėlimas tiek sistemą eksploatuojančiai grupei, tiek 

galutiniams sistemos vartotojams. 

 

Teisinės ir organizacinės sąlygos MR parengti ir eksploatuoti  

 

Turi būti paskirti už Registro kūrimą, diegimą ir eksploatavimą atsakingi asmenys. 

ŠMM biudžete turi būti numatytos lėšos sistemos diegimui ir eksploatacijai. 

Turi būti sutvarkyti norminiai aktai, apibrėžiantys informacijos savininko, tvarkytojo, gavėjo 

ir vartotojo teises bei sudarantys realias prielaidas pilnam kompiuteriniam informacijos kaupimui ir 

aktualizavimui užtikrinti. 

 

 PROJEKTO VALDYMAS  

 Registro sukūrimo projekto valdymo struktūra 

 Projekto struktūra ir registro kūrimo fazės 

Šiame skyriuje aprašomas registro vystymo gyvavimo ciklas – procesų ir procedūrų rinkinys 

naudojamas Registrui (galutiniam projekto produktui) sukurti.  

 Registro vystymo gyvavimo ciklas 

Sistemų vystymo gyvavimo ciklas (angl. systems development life cycle) skiriamas į galutinės 

sistemos funkcionalumo inkrementus ir fazes, kurios gali būti kartojamos iteracijose. Inkrementų ir 

iteracijų viename inkremente gali būti vienas arba daugiau. Gyvavimo ciklas laike yra išskaidytas į 

keturias fazes: analizės, projektavimo, konstravimo ir diegimo, kurios gali būti kartojamos 

iteracijose. Fazė (etapas) – tai periodas, kurio metu atliekama aiškiai apibrėžta užduotis. Kiekviena 

fazė turi apibrėžtą tam tikrą įvestį ir atitinkamą išvestį. Kiekviena iš fazių yra užbaigiama 
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riboženkliu, kurį pasiekus įvertinama ar fazei kelti tikslai yra pasiekti. Esant teigiamam įvertinimui, 

projektas gali pereiti į sekančią fazę. Fazės gali būti kartojamos – iteruojamos – su tikslu pagerinti 

rezultatų kokybę. Kiekvienas fazės užduočių atlikimas pagerina rezultatą ir tai kartojama tol kol 

gaunamas išbaigtas rezultatas. Vienos iteracijos metu gali būti iteruojama keletas apibrėžtų 

užduočių. 

 

Sistemų vystymo gyvavimo ciklo fazėse keliami tikslai: 

 

 

Fazė Keliami tikslai 

Analizė  projekto tikslų nustatymas 

 reikalavimų apibrėžimas 

Projektavimas  sprendimo apibrėžimas 

Konstravimas  komponentų sukūrimas 

 integravimas 

 testavimas 

Diegimas  techninės ir programinės įrangos instaliavimas 

 vartotojų mokymai 

 bandomoji eksploatacija 

 

Siekiant sutrumpinti laiką iki sistema pateikiama užsakovui ir patenka pas sistemos 

vartotojus, naudojamas inkrementinis tiekimas. Pagrindinė sistemos funkcionalumo inkrementinio 

tiekimo idėja yra ta, kad sistema pateikiama galutiniams vartotojams kelis kartus, kiekvieną kartą 

pateikiant vis daugiau funkcionalumo. Kiekviena po atlikto inkremento pateikta sistemos laida yra 

produkcinės kokybės lygio: užbaigta, naudotina ir naudinga vartotojams. Su kiekviena laida 

pridedama vis daugiau funkcionalumo, kuris pridedamas pagal apibrėžtus funkcionalumo 

prioritetus. 

 

Registro vystymo principai 

 

Siekiant sėkmingai taikyti iteratyvų ir inkrementinį sistemų vystymo gyvavimo ciklą, būtina 

laikytis šių principų: 

 Privalomas aktyvus vartotojų bei užsakovo atsakingų asmenų įtraukimas į vystymo procesą 

kaip komandos narių, o ne tik kaip išorinės informacijos teikėjo ar rezultatų peržiūrėtojo. 

 Komanda, susidedanti iš vartotojų, užsakovo atsakingų asmenų bei kūrėjų, turi būti įgaliota 

tikslinti ir keisti reikalavimus be dažno vadovybės įtraukimo. 

 Akcentas į dažną produktų tiekimą yra svarbiau už akcentą į projekto veiklos padalinimą. 

 Atitikimas veiklos poreikiams yra esminis rezultatų priėmimo kriterijus. Turi būti 

akcentuojamas reikiamo funkcionalumo pateikimas reikiamu metu. 

 Visi pakeitimai vystymo metu yra grįžtami. Siekiant kontroliuoti produkto evoliuciją, viskas 

turi būti žinomoje būsenoje kiekvienu laiko momentu. Todėl konfigūracijos valdymas turi būti visą 

apimantis. 

 Reikalavimai, apibrėžiantys sistemos paskirtį ir apimtis, turi būti užšaldomi tokiame lygyje, 

kad tai leistų detaliai išnagrinėti, ką jie reiškia. Vėliau gali būti kuriami papildomi detalizuotų 

reikalavimų baziniai komplektai, bet apimtys neturėtų ženkliai keistis. 

 Testavimas yra integruotas gyvavimo cikle ir nėra išskiriamas kaip atskira veikla – 

testavimas atliekamas tokiais pat inkrementais, kaip ir sistemos kūrimas. 

 Yra svarbus visų dalininkų nusiteikimas bendradarbiauti siekiant kaip įmanomai 

efektyvesnio proceso tuo pačiu leidžiant pakankamą lankstumą visose projekto etapuose. 
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 Projekto rezultatai kiekvienoje registro kūrimo fazėje 

Analizės fazės rezultatai 

 

Analizės fazės tikslai: nustatyti registro projekto tikslus, apibrėžti reikalavimus. 

Rezultatai, kurie turi būti pateikti  analizės fazės pabaigoje: 

 tikslų analizė; 

 proceso veiklos scenarijai; 

 Registro duomenų modelis; 

 Registro duomenų srautų aprašymas; 

 Registro vartotojų aprašymas; 

 techninės architektūros analizė; 

 nefunkciniai reikalavimai; 

 Registro įgyvendinamumo ir teikiamos naudos analizė; 

 projekto valdymo aprašymas; 

 projekto vykdymo grafikas; 

 proceso ir registro terminų žodynėlis. 

 

Projektavimo fazės rezultatai 

 

Projektavimo fazės tikslai: apibrėžti registro architektūrinį sprendimą. 

Rezultatai, kurie turi būti pateikti  projektavimo fazės pabaigoje: 

 projektavimo standartai; 

 loginis duomenų bazės modelis; 

 taikomosios sistemos projektas; 

 detalus registro įgyvendinimo planas; 

 dokumentacijos prototipai ir šablonai; 

 pradinė vartotojų instrukcija; 

 registro procesų, komponentų ir posistemių integracijos testavimo projektas; 

 duomenų mainų protokolo specifikacijos. 

 

Konstravimo fazės rezultatai 

 

Konstravimo fazės tikslai: sukurti registro posistemes ir komponentus, atlikti registro 

sudedamų dalių integravimą, įvykdyti testavimus. 

Rezultatai, kurie turi būti pateikti  konstravimo fazės pabaigoje: 

 kūrimo (konstravimo) standartai; 

 fizinis duomenų bazės projektas; 

 programų išeities tekstai; 

 vartotojų vadovai (žinynai, instrukcijos); 

 registro detalus techninis žinynas; 

 registro testavimo planas; 

 registro testavimo rezultatai; 

 registro integracijos testavimo planas; 

 registro integracijos testavimo scenarijai ir atvejai; 

 registro integracijos testavimo rezultatai; 

 mokymo medžiaga; 

 instaliavimo planas. 
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Diegimo fazės rezultatai 

 

Diegimo fazės pagrindiniai tikslai: instaliuoti techninę ir programinę įrangą, apmokyti registro 

duomenų tvarkytojus, atlikti registro bandomąją eksploataciją.  

Rezultatai, kurie turi būti pateikti  diegimo fazės pabaigoje: 

 priėmimo testų rezultatai; 

 atliktų mokymų protokolai; 

 bandomosios eksploatacijos aktas.  

 Mokinių registro Finansavimo šaltiniai ir finansavimo tvarka  

Mokinių registro sukūrimas ir eksploatacija finansuojama valstybės biudžeto lėšomis. 

 Vykdytojai 
 

 Projekto valdymo modelis 

 

Projekto vykdymo laikotarpiui užsakovas turi: 

 sudaryti priežiūros komisiją; 

 sudaryti užsakovo projekto grupę; 

 paskirti užsakovo projekto vadovą. 

 

Projekto vykdymo laikotarpiui vykdytojas turi: 

 sudaryti vykdytojo projekto grupes; 

 paskirti vykdytojo projekto vadovą; 

 paskirti vykdytojo projekto grupių vadovus. 

 

Vykdytojas su užsakovu turi suderinti vykdytojo projekto grupių sudėtį ir gauti pritarimą skirti 

vykdytojo išrinktą specialistą vykdytojo projekto vadovu. 

 

 Projekto valdymo struktūros subjektų uždaviniai  

Priežiūros komisijos uždaviniai 

 

Priežiūros komisijos uždaviniai: 

 projekto finansavimas; 

 projekto eigos stebėjimas ir kontrolė; 

 tarpinių projekto rezultatų tvirtinimas; 

 projekto planų koregavimas (terminų, resursų keitimas, darbų pristabdymas nutraukimas); 

 organizacinių priemonių įgyvendinimas; 

 susitikimų tarp vykdytojo bei užsakovo projekto grupių organizavimas; 

 projekto pokyčių įvertinimas; 

 principinių architektūrinių sprendimų ir registro kūrimo strategijos tvirtinimas; 

 registro infrastruktūros plėtojimas. 

 

Užsakovo projekto vadovo uždaviniai 

 

Užsakovo projekto vadovo uždaviniai: 

 projekto valdymas iš užsakovo pusės; 

 susitikimų tarp vykdytojo bei užsakovo projekto grupių ir veiklos atstovų organizavimas; 
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 registro valdymas; 

 projekto rezultatų atitikimo informacinės sistemos strategijai ir apibrėžtiems reikalavimams 

užtikrinimas; 

 projekto darbų vykdymo priežiūra; 

 projekto rizikų valdymas; 

 projekto rezultatų atitikimo veiklos poreikiams užtikrinimas; 

 organizacinių priemonių įgyvendinimas; 

 atsakomybė už vykdytojo projekto grupei teikiamą informaciją; 

 principinių architektūrinių sprendimų ir iškilusių problemų svarstymo priežiūros komisijoje 

inicijavimas; 

 užsakovo projekto grupės veiklos rezultatų pristatymas priežiūros komisijai; 

 registro bandymų realiomis sąlygomis organizavimas; 

 dalykinės informacijos pateikimas vykdytojams; 

 vykdytojų konsultavimas veiklos proceso klausimais. 

 

Užsakovo projekto grupės uždaviniai 

 

Užsakovo projekto grupės uždaviniai: 

 projekto rezultatų atitikimo veiklos poreikiams kontrolė; 

 projekto rezultatų atitikimo informacinės sistemos strategijai ir apibrėžtiems reikalavimams 

kontrolė; 

 registro testų rengimas (kartu su vykdytoju); 

 dalyvavimas registro testavimuose; 

 vertinimas registro testų rezultatų; 

 dalykinės (veiklos) informacijos pateikimas vykdytojams; 

 vykdytojų konsultavimas veiklos proceso klausimais; 

 tikrinimas ar pilnai parengta registro projektinė ir eksploatacinė dokumentacija. 

 

Vykdytojo projekto vadovo uždaviniai 

 

Vykdytojo projekto vadovo uždaviniai: 

 projekto valdymas iš vykdytojo pusės; 

 registro kūrimo darbų planavimas; 

 projektų rizikų valdymas; 

 atsakomybė už registro sukūrimą; 

 projekto grupių darbo koordinavimas; 

 principinių architektūrinių sprendimų priėmimas ir iškilusių problemų sprendimų paieškos 

organizavimas; 

 sprendimų priėmimas klausimais, apimančiais kelias projekto grupes; 

 ataskaitų sudarymas ir teikimas užsakovo projekto vadovui; 

 tiesioginis darbas projekte. 

 

Vykdytojo projekto grupės vadovo uždaviniai 

 

Vykdytojo projekto grupės vadovo uždaviniai: 

 komponento kūrimo planavimas ir kontrolė; 

 plano įgyvendinimas; 

 informavimas apie darbų eigą bei atsiskaitymas vykdytojo projekto vadovui; 
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 projekto grupės valdymas; 

 kokybės užtikrinimas; 

 tiesioginis darbas projekte. 

 

 Vykdytojo projekto grupės uždaviniai 

 

Vykdytojo projekto grupės uždaviniai: 

 registro kūrimo užduočių atlikimas; 

 testų atlikimas; 

 atsakomybė už kuriamo produkto kokybę. 

 

 Konsultanto uždaviniai 

Specifinių projekto uždavinių sprendimui, projektų valdymo klausimais, kokybės kontrolei, 

auditui, veiklos analizei ir reorganizavimui, kitais klausimais gali būti samdomas konsultantas. 

 

 Projekto rezultatai 

 

Pasibaigus projekto vykdymo laikotarpiui, turi būti: 

 įsigyta, įdiegta ir sukonfigūruota reikalinga techninė įranga; 

 įsigyta ir įdiegta reikalinga programinė įranga; 

 suprojektuota ir realizuota duomenų bazė; 

 suimportuoti į realizuotą duomenų bazę duomenys iš centrinės studentų/moksleivių 

duomenų bazės; 

 realizuota aprūpinimo klasifikatoriais sistema; 

 suprojektuota, sukurta, įdiegta ir išbandyta numatyta taikomoji programinė įranga, įskaitant 

realizuotus duomenų mainus; 

 parengta dokumentacija ir tvarkytojų darbo instrukcijos; 

 sudarytos mokymo programos ir apmokyti duomenų tvarkytojai. 

 

 Darbų kontrolė ir priėmimas 

 

 Darbų kontrolę ir priėmimą vykdo Užsakovas. 

 Projekto vykdymo kontrolę atlieka priežiūros komisija. 

 Kiekvienos registro kūrimo fazės rezultatai yra pateikiami plane numatyta data ir pristatomi 

Užsakovui. 

 Po pristatymo per nustatytą laiką Užsakovas įvertina rezultatus ir pateikia pastabas, kurios 

yra aptariamos kartu su Vykdytoju. Pataisius fazės rezultatus pagal pateiktas pastabas rezultatai 

tvirtinami ir laikomi priimtais. 

 Vykdytojui pateikus atlikto projekto etapo rezultatus Užsakovas nustatyta tvarka 

užregistruoja gautus rezultatus ir pasirašomas darbų priėmimo-perdavimo aktas. 

 

 Registro diegimas 

 

Nr. Etapas Etapo darbai 

1. Duomenų bazės tarnybinės 

stoties parengimas 

Darbų plano sudarymas 

Tarnybinės stoties techninės įrangos 

paruošimas darbui 
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Tarnybinės stoties programinės įrangos 

paruošimas darbui 

Duomenų bazių sukūrimas ir duomenų 

įkėlimas iš centrinės studentų/moksleivių 

duomenų bazės 

Duomenų tvarkytojų ir administratorių 

instruktavimas 

2. Registro duomenų tvarkytojų 

darbo vietų parengimas 

Programinės įrangos instaliavimas ir 

konfigūravimas 

Duomenų tvarkytojų instruktavimas 

3. Registro duomenų tvarkytojų 

instruktavimas 

Duomenų tvarkytojų instruktavimas 

 

 

 PAVARTOTOS SĄVOKOS IR TERMINAI 

 

AIKOS – Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema; 

BPIS – Bendrojo priėmimo informacinė sistema; 

DAR – Diplomų ir atestatų registras; 

DB – Duomenų bazė; 

GR – Lietuvos gyventojų registras; 

IS – Informacinė sistema; 

ITC – Švietimo informacinių technologijų centras 

KRISIN - Švietimo ir mokslo informacinių sistemų, registrų ir klasifikatorių apskaitos sistema; 

LAMA BPO - Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti; 

MK – mokinio krepšelis; 

MR – Mokinių registras 

NEC IS – Nacionalinio egzaminų centro informacinė sistema; 

NEMIS – nesimokančių ir mokyklos nelankančių informacinė sistema; 

PR – Pedagogų registras; 

SODRA  - Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos IS; 

SPIS - Socialinės paramos šeimai informacinė sistema; 

SR – Studentų registras; 

ŠMM – Švietimo ir mokslo ministerija; 

ŠVIS – Švietimo valdymo informacinė sistema; 

VLK - Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registras (VLK); 

VMI – Valstybinė mokesčių inspekcija. 
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 Priedai 

1 priedas. Mokinio krepšelio ataskaitos 
 

Tvirtinu 

 

 

(Mokinio krepšelio ataskaitos ___xxxx______ finansiniams metams formos pavyzdys) 

Duomenų teikėjas ____________________________ 

(mokyklos arba savivaldybės pavadinimas) 

 

 

1 lentelė 

Mokinių skaičius ______________ 

(datai) 

 

Nr. 
mokyklos 

kodas 

mokyklos 

pavadinimas 
1–4 pr. kl. 5–8 kl. 9–10 kl. 

gimnazijos I–II 

kl. 
11 kl. 12 kl. III gimnazijos kl. IV gimnazijos kl. 

Iš viso 

   
mok. 

sk. 

spec. 
poreikių 

mok. 

mok.  

sk. 

spec. 
poreikių 

mok. 

mok. 

sk. 

spec. 
poreikių 

mok. 

mok. 

sk. 

spec. 
poreikių 

mok. 

mok. 

sk. 

spec. 
poreikių 

mok. 

mok. 

sk. 

spec. 
poreikių 

mok. 

mok. 

sk. 

spec. 
poreikių 

mok. 

mok. 

sk. 

spec. 
poreikių 

mok. 

   m11 m12 m21 m22 m31 m32 m41 m42 m51 m52 m61 m62 m71 m72 m81 m82 m6 
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2 lentelė 

Bendrojo ugdymo mokyklų sutartinių mokinių apskaičiavimo koeficientai __________ finansiniams metams 
 

Nr. 
mokyklos 

kodas 

mokyklos 

pavadinimas 
1–4 pr. kl. 5–8 kl. 9–10 kl. 

gimnazijos I–-II 

kl. 
11 kl. 12 kl. III gimn. kl. IV gimnazijos kl. 

   
mok. 
sk. 

spec. 

poreikių 

mok. 

mok.  
sk. 

spec. 

poreikių 

mok. 

mok. 
sk. 

spec. 

poreikių 

mok. 

mok. 
sk. 

spec. 

poreikių 

mok. 

mok. 
sk. 

spec. 

poreikių 

mok. 

mok. 
sk. 

spec. 

poreikių 

mok. 

mok. 
sk. 

spec. 

poreikių 

mok. 

mok. 
sk. 

spec. 

poreikių 

mok. 

   k11 k12 k21 k22 k31 k32 k41 k42 k51 k52 k61 k62 k71 k72 k81 k82 

                                      

 

3 lentelė 

Bendrojo ugdymo mokyklų sutartinių mokinių skaičius ____________  finansiniams metams 
 

Nr. 
mokyklos 

kodas 

mokyklos 

pavadinimas 
1–4 pr. kl. 5–8 kl. 9–10 kl. 

gimnazijos I–II 

kl. 
11 kl. 12 kl. III gimnazijos kl. IV gimnazijos kl. 

Iš viso 

   
mok. 

sk. 

spec. 

poreikių 
mok. 

mok.  

sk. 

spec. 

poreikių 
mok. 

mok. 

sk. 

spec. 

poreikių 
mok. 

mok. 

sk. 

spec. 

poreikių 
mok. 

mok. 

sk. 

spec. 

poreikių 
mok. 

mok. 

sk. 

spec. 

poreikių 
mok. 

mok. 

sk. 

spec. 

poreikių 
mok. 

mok. 

sk. 

spec. 

poreikių 
mok. 

   s11 s12 s21 s22 s31 s32 s41 s42 s51 s52 s61 s62 s71 s72 s81 s82 s6 

                       

 

 

4 lentelė 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinio krepšelio lėšos (išskyrus priešmokykliniam ir ikimokykliniam ugdymui) __________ finansiniams metams 

 

Nr. mokyklos kodas mokyklos pavadinimas Mokinių skaičius, iš viso Sutartinių mokinių skaičius, iš viso Iš viso lėšų, Lt m7xmokinio krepšelio dydis 

   m6 m7=s6 m8 

 `     
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5 lentelė 

Mokinio krepšelio lėšos, apskaičiuotos priešmokyklinio ugdymo grupių mokiniams____________ finansiniams metams 

 

Nr. 
mokyklos 

kodas 

mokyklos 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

Spec. 
poreikių 

mokinių 

skaičius 

Specialiojo 

ugdymo 

mokinių 
(lavinamosiose) 

grupėse skaičius 

Sutartinių 
mokinių 

apskaičiavimo 

koeficientas 

Sutartinių spec. 

poreikių 

mokinių 
apskaičiavimo 

koeficientas 

Sutartinių spec. 

ugdymo 

mokinių 
apskaičiavimo 

koeficientas 

Mokinių 

skaičius, iš viso 
p5+p6+p7 

Sutartinių mokinių 

skaičius, iš viso 
p5xp8+p6xp9+p7xp10 

Iš viso lėšų, Lt. 

p12xmokinio 
krepšelio dydis 

   p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 

 `           

 

6 lentelė 

Mokinio krepšelio lėšos, apskaičiuotos ikimokyklinio ugdymo grupių mokiniams __________ finansiniams metams 

 

Nr. 
mokyklos 

kodas 

mokyklos 

pavadinimas 

Mokinių 

skaičius 

Spec. poreikių 
mokinių 

skaičius 

Specialiojo 

ugdymo 
mokinių 

(lavinamosiose) 

grupėse skaičius 

Sutartinių 

mokinių 

apskaičiavim

o koeficientas 

Sutartinių 

spec. poreikių 
mokinių 

skaičiavimo 

koeficientas 

Sutartinių 

spec. ugdymo 
mokinių 

skaičiavimo 

koeficientas 

Mokinių 
skaičius, iš viso 

p5+p6+p7 

Sutartinių 

mokinių skaičius, 
iš viso 

p5xp8+p6xp9+p7

xp10 

Iš viso lėšų, Lt. 
p12xMK=p12xmokinio 

krepšelio dydis 

   p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 

 `           

 
___________________________________________________________________               ____________                  _____________ 

(atsakingo darbuotojo, pateikusio duomenis, pareigos, vardas, pavardė ir tel. Nr.)                         (parašas)                              (data) 
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2 priedas. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos suvestinė statistinė ataskaita 

 

SI-01.  1. Vaikų skaičius 2008 metų pabaigoje 

(be mokinių) 
 

Eil. 

Nr. 
Iš viso Mergaitės 

iš jų (1 skl.) 

priešmokyklinio 

ugdymo grupių 

vaikai 

A B 1 2 3 

Iš viso vaikų 100    

Amžius 

2009 m. 

sausio 1 d. 

jaunesnių nei 3 metai 101   x 

iš jų iki 1,5 metų 

(imtinai) 

102 

  x 

3 metų 103   x 

4 metų 104   x 

5 metų 105    

6 metų 106    

7 metų 107    

8 metų ir vyresnių 108    

Iš bendro vaikų skaičiaus – 

užsienio piliečių vaikai (ambasadų 

darbuotojų ir kt.) 109    
 

SI-02.  2. Kalba, kuria ugdomi vaikai 
 

 Eil. 

Nr. 

Grupių skaičius Vaikų skaičius 

A B 1 2 

Lietuvių 200   

Rusų 210   

Lenkų 220   

Kitos (išvardyti) 230   

 240   

 241   

Iš viso (200–241 eil. suma) 250   
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SI-03.  3. Grupių ir vietų skaičius 2008 metų pabaigoje 
 

(be klasių ir vietų jose skaičiaus) 

 

Eil. 

Nr. 

Vaikų skaičius Grupių 

skaičius 

Vietų skaičius 

iš 

viso 

3 metų 

ir 

vyresni 

iš 

viso 

3 metų 

ir 

vyresn

iems 

vaika

ms 

iš 

viso 

3 metų 

ir 

vyresn

iems 

vaika

ms 

tipiniame 

pastate 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

Visos grupės 
(301–303 ir 311 eil. 

suma) 300        

bendrosios 

paskirties 301 
1
    

1
 Iš 301 ir 302 eilučių – 

vaikų su nukrypimais nuo 

vystymosi normos, kuriems 

taikomas korekcinis ar 

specialusis ugdymas, 

skaičius 

(314) _________________. 
2 

Iš 311 eil.  specialiųjų 

poreikių vaikų skaičius 

(315) _________________.   

sanatorinės 302 
1
    

specialiosios 

paskirties: 303     

klausos sutrikimai 304   x x 

kalbos sutrikimai 305   x x 

regos sutrikimai 306   x x 

intelekto sutrikimai 307   x x 

judėjimo sutrikimai 308   x x 

Kita 309   x x 

keli sutrikimai 310   x x 

  priešmokyklinio 

ugdymo 311 2    

Iš 300 eil. – visą 

parą dirbančios 

grupės (24 val.) 312     

iš jų globos grupės 313     

 

SI-04.  4. Globos grupių vaikų skaičius 2008 m. pabaigoje 
 

 
Eil. 

Nr. 

Vaikai, 

kuriems 

nustatyta 

globa 

(rūpyba) 

iš jų vaikai, 

lankantys 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklas 

A B 1 2 

Iš viso 400   

Mergaitės 401   
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3 priedas. Bendrojo ugdymo mokyklos suvestinė statistinė ataskaita 

 

 
APIBENDRINTA INFORMACIJA APIE MOKYKLOS TURIMAS KLASES 2011-2012 m.m. 

 

B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1

2

3

mokyklos 

pagrindini

o ugdymo 

skyrių ir 

filialų

mokyklos 

pagrindinio 

ugdymo 

skyrių ir 

filialų

mokyklos 

pagrindinio 

ugdymo 

skyrių ir 

filialų

m
o

k
y

k
lo

s
 p

r
a
d

in
io

 

u
g

d
y

m
o

 s
k

y
r
ių

 

Išlyginamosiose 

klasėse

Klasių skaičius iš viso

b
a
z
in

ė
s
*

 m
o

k
y

k
lo

s

m
o

k
y

k
lo

s
 p

r
a
d

in
io

 

u
g

d
y

m
o

 s
k

y
r
ių

 

mokyklos 

pagrindinio 

ugdymo 

skyrių ir 

filialų

darbinis 

ugdymas 

ir 

profesinis 

mokymas

1

Priešmokyklinėje grupėje

mokyklos 

pagrindinio 

ugdymo 

skyrių ir 

filialų

b
a
z
in

ė
s
*

 m
o

k
y

k
lo

s

Jaunimo klasėse

b
a
z
in

ė
s
*

 m
o

k
y

k
lo

s

Suaugusiųjų 

klasėse

b
a
z
in

ė
s
*

 m
o

k
y

k
lo

s

b
a
z
in

ė
s
*

 m
o

k
y

k
lo

s

b
a
z
in

ė
s
*

 m
o

k
y

k
lo

s

b
a
z
in

ė
s
*

 m
o

k
y

k
lo

s

mokyklos 

pagrindinio 

ugdymo 

skyrių ir 

filialų

b
a
z
in

ė
s
*

 m
o

k
y

k
lo

s

mokyklos 

pagrindinio 

ugdymo 

skyrių ir 

filialų

Bendrosiose klasėse Specialiosiose klasėse

Dirbančio 

jaunimo klasėse

Iš 1 skilties

Parengiamojoje klasėje

m
o

k
y

k
lo

s
 p

r
a
d

in
io

 

u
g

d
y

m
o

 s
k

y
r
ių

 

b
a
z
in

ė
s
*

 m
o

k
y

k
lo

s

Modulinio mokymosi 

klasėse

Specialiosiose 

lavinamosiose klasėse

m
o

k
y

k
lo

s
 p

r
a
d

in
io

 

u
g

d
y

m
o

 s
k

y
r
ių

 

A

m
o

k
y

k
lo

s
 p

r
a
d

in
io

 

u
g

d
y

m
o

 s
k

y
r
ių

 

mokyklos 

pagrindinio 

ugdymo 

skyrių ir 

filialų 

Mokinių skaičius iš viso

Klasių komplektų skaičius 

iš viso

m
o

k
y

k
lo

s
 p

r
a
d

in
io

 

u
g

d
y

m
o

 s
k

y
r
ių

 

b
a
z
in

ė
s
*

 m
o

k
y

k
lo

s

Eil. 

Nr.
Iš viso

mokyklos 

pagrindinio 

ugdymo 

skyrių ir 

filialų

mokyklos 

pagrindinio 

ugdymo 

skyrių ir 

filialų
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APIBENDRINTA INFORMACIJA APIE MOKYKLOJE TURIMAS UGDYMO PROGRAMAS 

 

Ugdymo programos pavadinimas 
Mokinių 

skaičius 
Iš jų filialuose Iš jų skyriuose 

Pradinio ugdymo programa                         
Pagrindinio ugdymo programa                         
Vidurinio ugdymo programa                          

Tarptautinio bakalaureato programa                         
Adaptuota pradinio ugdymo programa                         
Adaptuota pagrindinio ugdymo programa                         
Adaptuota vidurinio ugdymo programa                         
Specialioji pradinio ugdymo programa                         
Specialioji pagrindinio ugdymo programa                         
Suaugusiųjų pradinio ugdymo programa                         

Suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programa                         
Suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa                         
Pradinio ir dailės ugdymo programa                         
Pagrindinio ir dailės ugdymo programa                         
Vidurinio ir dailės ugdymo programa                         
Pradinio ir meninio ugdymo programa                         
Pagrindinio ir meninio ugdymo programa                         

Vidurinio ir meninio ugdymo programa                        
Pradinio ir muzikinio ugdymo programa                         
Pagrindinio ir muzikinio ugdymo programa                          
Vidurinio ir muzikinio ugdymo programa                         
Priešmokyklinio ugdymo programa                         
Viso mokykloje                         
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1. KLASĖS IR MOKINIAI 2012 M. RUGSĖJO 1 D. 

(Mokyklos, pradinio ugdymo, skyriaus, filialo arba klasės tipas) 
Iš bendro mokinių skaičiaus (iš 3 skilties)

specia-

liųjų

lavina-

mųjų

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

01 x x

02

1 klasė 03

2 klasė 04

3 klasė 05

4 klasė 06

5 klasė 07

6 klasė 08

7 klasė 09

8 klasė 10

9 klasė 11

10 klasė 12

13

11 klasė 14

12 klasė 15

I klasė 16

gimna- II klasė 17

zijos III klasė 18

IV klasė 19

20

I metai 21

II metai 22

III metai 23

darbinis  ugdymas

profesinis mokymas 

besimo-

kančių 

specia-

liosiose 

klasėse 

***

rusų 

kalba

lenkų 

kalba

iš paliktų 

kartoti 

programos 

kursą -

mergaičių 

(iš 13 sk.)

Iš bendro klasių 

skaičiaus (iš 1 

skilties) ***
Eil. 

nr.

Viso

Moki-

nių 

skai-

čius

vokie-

čių 

kalba

baltaru-

sių  

kalba

Klasių 

skai-

čius

moduli- 

nėse 

klasėse

išlyginamoji klasė**

išlyginamoji klasė*

Priešmokyklinė grupė

Klasės

A

Parengiamoji klasė

besimo-

kančių 

lavina-

mosiose 

klasėse 

***

turinčių 

komplek-

sinius 

sutriki-

mus ***

Klasių 

skaičiu

s be 

jungtini

ų klasių

savaran

kiška

mokymo 

namuose
nuotolinė

neaki-

vaizdi-

nė

mokymo forma

vakarinė

(į
ra

šy
ti

) mer-

gaičių 

lietu-

vių 

kalba

pran-

cūzų 

kalba

mokosi 

anglų 

kalba

paliktų  

kartoti 

progra

mos  

kursą

I kursas 24

II kursas 25

III kursas 26

Iš viso (01,03-23 eil. suma) 27

profesinis mokymas 

 
*siekiantiems pagrindinio išsilavinimo **siekiantiems vidurinio išsilavinimo ***pildoma specialiosios, sanatorinės mokyklos ir bendrojo lavinimo mokyklos turinčios spec. klases
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 1.  KLASĖS IR MOKINIAI  2011 M. RUGSĖJO 1 D. (tęsinys) 
 

Viso

1

patyrusių traumas ugdymo proceso metu2010-2011 m.m. mokinių skaičius

ugdymo proceso metu patirtų traumų skaičius 2010-2011 m.m.

mokyklose besimokantys našlaičiai ir likę be tėvų globos vaikai*

iš jų mergaičių

neformaliojo vaikų švietimo mokyklą lankančių mokinių skaičius*

A 2

gyvenančių bendrojo ugdymo mokyklų bendrabučiuose,  vaikų socializacijos 

centruose*

 
 

  2. KLASIŲ KOMPLEKTAI 

 

5 6

Pakopa

5-10(gimn.I-II 

klasės)

11-12 (gimn. III-

IV) klasės

1 - 4 klasės**

3 421

sujungtų po 2 klases
Jungtinių klasių 

skaičius

 Klasių komplektų 

skaičius

Iš jų

sujungtų daugiau 

kaip po 3 klases*

sujungtų po 

3 klases
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3. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIAI BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ BENDROSIOSE KLASĖSE 
 

  

       Klasės 

  

  

 

Eil. 

nr. 

 Iš viso 
mokoma 

spec. 

poreikių 

mokinių 

bendrojo 

ugdymo 

klasėse 

(2-13 sk. 

suma) 

    I š    j ų    p a g a l     s u t r i k i m ų    r ū š i s   *   
Specialiųjų ugdymosi poreikių 

grupės      ****** 

Iš bendro mokinių 

skaičiaus (1. sk.):   

intelek

to 

sutriki

mai 

 

specifi

niai 

pažini

mo 

sutriki

mai 

** 

emocij

ų, 

elgesio 

ir 

sociali

nės 

raidos 

sutrik. 

kalbos 

ir kiti  

komun

ikacijo

s 

sutriki

mai   

*** 

klausos  

sutrikimai regos  sutrikimai 
jude

sio 

ir 

pad

ėtie

s 

sutri

k. 

lėtiniai 

somati 

niai ir 

neuro 

loginiai 

sutrik. 

komple

ksiniai 

sutrik. 

 

**** 

kiti  

raid

os 

sutri

kim

ai                                                                     

***

** 

kurtu

mas 

 

nepri

girdė

jima

s 

aklu

mas 

silpnareg

. 

(reg. aštr. 

su 

korekcija 

iki  0,3 ) 

I-

nedide

li 

special

ieji 

ugdym

osi 

poreiki

ai 

II-

viduti

niai 

special

ieji 

ugdym

osi    

poreik

iai 

III-

dideli 

specia

lieji 

ugdy 

mosi  

porei

kiai 

IV-

labai 

dideli 

specia

lieji 

ugdy

mosi  

poreik

iai 

mokosi 

pagal 

adaptu

otą 

dalyko(

-ų) 

progra

mą 

prilygina

mi 

dviems 

tos kl. 

mok.                             

******* 

A   B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14a 14b 14c 14d 15 16 

    1  klasė 01                                       

    2  klasė 02                                       

    3  klasė 03                                       

    4  klasė 04                                       

    5  klasė 05                                       

    6  klasė 06                                       

    7  klasė 07                                       

    8  klasė 08                                       

    9  klasė 09                                       

  10  klasė 10                                       

  11  klasė 11                                       

  12  klasė 12                                       

  
 

G
im

n
az

ij
o

s  I klasė 13                                       

 II klasė 14                                       

 III klasė 15                                       

 IV klasė 16                                       

Iš viso (01-16 

eil. suma) 17 
                                     

Priešmokyklinio 

ugdymo gr. 18 
 

                                    



 126 

 

4. UŽSIENIO KALBŲ MOKYMAS 

 

Be to, 

Eil. mokosi

nr. lotynų 

kalbos

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

2 klasė 01

02

4 klasė 03

5 klasė 04

6 klasė 05

7 klasė 06

8 klasė 07

9 klasė 08

10 klasė 09

išlyginamoji klasė* 10

11 klasė 11

12 klasė 12

I klasė 13

gimna- II klasė 14

zijos III klasė 15

IV klasė 16

išlyginamoji klasė** 17

Mokinių skaičius, kurie mokosi

 vieną 

užsienio 

kalbą

dvi 

užsienio 

kalbas

 tris 

užsienio 

kalbas

 daugiau 

negu tris 

užsienio 

kalbas 

iš jų

a
n

g
lų

k
it

a

r
u

s
ų

p
r
a
n

c
ū

z
ų

v
o

k
ie

č
ių

A

iš
 v

is
o

iš jų

r
u

s
ų

(01-18 eil. suma)

3 klasė

Iš viso
18

p
r
a
n

c
ū

z
ų

iš
 v

is
o

p
r
a
n

c
ū

z
ų

a
n

g
lų

v
o

k
ie

č
ių

iš jųiš jų

is
p

a
n

ų

v
o

k
ie

č
ių

iš
 v

is
o

a
n

g
lų

le
n

k
ų

Klasės

MOKINIŲ , KURIE MOKOSI UŽSIENIO KALBŲ, SKAIČIUS

p
r
a
n

c
ū

z
ų

II UŽSIENIO KALBA III UŽSIENIO KALBA

a
n

g
lų

v
o

k
ie

č
ių

I UŽSIENIO KALBA

r
u

s
ų

k
it

a

it
a
lų

is
p

a
n

ų

k
it

a

r
u

s
ų

le
n

k
ų

it
a
lų
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  5. PAMAINUMAS 

 

gimn. 1-4 kl. 5-10 kl. 11-12 gimn.

I-IV kl. I-IV kl.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

II PAMAINA

Viso

1-4 kl.
11-12 

kl.

Iš viso
5-10 kl.

II pamainos klasių skaičius
Mokinių, kurie mokosi II pamainoje, 

skaičius
iš jų

Iš viso

iš jų

 
 

 

 

 6. PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS 
 

Pailgintos 

dienos      

grupių 

skaičius 

Iš jų 1-4 

klasių grupių 

skaičius 

Pailgintos dienos grupes lankančių mokinių 

skaičius 

Iš jų 1-4 

klasių 

mokinių 

1 2 3 4 
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7. KRYPTINGAS MENINIS UGDYMAS 
 

 

Klasių grupės 

1-4 kl. 5-10 kl. 11-12 kl. 
gimn.  

  I-IV kl. 

Mokinių 

skaičius 
        

 

 

 

  8. MOKINIAI UŽSIENIEČIAI  ..................... M. RUGSĖJO 1  D. 

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01

02

03

04

05

06

Iš viso

Iš viso mokinių 

užsieniečių

Užsieniečiai, nuolat 

gyvenantys Lietuvoje*

iš jų atvykę iš Europos 

Sąjungos šalių 

Užsieniečiai, atvykę 

tik mokytis**

Iš viso

A

iš jų atvykę iš Europos 

Sąjungos šalių 

Iš viso
iš jų  

mergaičių
Iš viso

iš jų  

mergaičių
Iš viso

iš jų  

mergaičių

iš jų  

mergaičių

iš jų  

mergaičių

Mokiniai užsieniečiai 2011 m.  

baigė 12 ar IV gimn. kl. ir įgijo 

vidurinį išsilavinimą

Iš viso (01-04 eil.suma)

Priešmokyklinio ugdymo grupės

1-4 klasės

5-10 ir gimnazijos I-II klasės

11-12 ir gimnazijos III-IV klasės

 
*  vaikai asmenų, turinčių leidimą dirbti; atliekančių diplomatinę misiją; imigrantų; turinčių nuolatinio gyventojo statusą. 
**vaikai, turintys leidimą tik mokytis. 
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9. DORINIS UGDYMAS 

 

Tikyba arba etika 

  

Eil. 

nr. 

iš viso 

moki- 

nių 

iš jų 

1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl. 10 kl. 
Išlyginamoji 

klasė* 

11 

kl. 

12 

kl. 
Išlyginamo

ji klasė** 

gimnazijos 

I kl. II kl. III kl. IV kl. 
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Lotynų apeigų katalikų 01                                       

Graikų apeigų katalikų 02                                       

Evangelikų liuteronų 03                                       

Evangelikų reformatų 04                                       

Ortodoksų (stačiatikių) 05                                       

Sentikių 06                                       

Judėjų 07                                       

Musulmonų sunitų 08                                       

Karaimų 09                                       

Iš viso mokosi tikybos 
10                                       

(01-09 eil. suma) 

Mokosi etikos 11                                       
*siekiantiems pagrindinio išsilavinimo 
**siekiantiems vidurinio išsilavinimo 
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10.  NUSTATYTI  SUTRIKIMAI 

(specialiųjų mokyklų ir spec. klasių mokiniams ) 

Eil.

Nr.
priešmo-

kyklinė 

grupė

4 kl.

10 (II 

gimn.) 

kl.

12 

(IVgim

n.) kl.

priešmo-

kyklinė 

grupė

4 kl.

10 (II 

gimn.) 

kl.

12 

(IVgimn.) 

kl.

priešmo-

kyklinė 

grupė

4 kl.
10 (II 

gimn.) kl.

12 (IVgimn.) 

kl.

priešmo-

kyklinė 

grupė

4 kl.
10 (II 

gimn.) kl.

12 

(IVgimn.) 

kl.
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

01 x x
02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12 x x x x x x x x x x

Nežymus protinis atsilikimas

Iš jų

   I š  v i s o       (01-11 eil. suma)

Vidutinis protinis atsilikimas 

Kurtumas

Kompleksiniai sutrikimai
Kiti  sutrikimai 

Aklumas

A

Žymus ir labai.žymus protinis atsilikimas

Silpnaregystė

Judesio ir padėties
Kalbos ir kiti komunikacijos
Neprigirdėjimas

Iš jų

Mer-

gaičių

Iš jų

Iš viso
Mergai- 

čių

Iš jų

Iš viso 

Pagrindinis sutrikimas

Sutrikimų  rūšys *)

Be pagrindinio sutrikimo, kiti sutrikimai

 
Mokinių skaičius iš viso 1 lent.  27 eil.  19 sk. turi būti  lygus mokinių skaičiui  iš viso 10 lent.  11 eil. 1 sk. 
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11. MOKINIŲ LAIDOS 2011 M. 

 

Iš viso
iš jų 

mergaičių
Iš viso

iš jų 

mergaičių
Iš viso

iš jų 

mergaičių
Iš viso

iš jų 

mergaičių
Iš viso

iš jų 

mergaičių

B 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12

01

04

Iš viso

mokymosi pasiekimų pažymėjimą (iš 

01eil.)

Iš jų gavo 2011 m.  

Iš jų (iš 01 eil.) lavinamųjų klasių mokinių sk.

Rodikliai

Buvo mokinių , kurie 2010/2011 m.m.  turėjo gauti pažymėjimus

išsilavinimo pažymėjimą 02

8 9

Eil. nr.

03

gimnazijos
4 kl. 8 kl. 10 kl. 12 kl.

II kl. IV kl.

iš jų 

mergaičių

A

 
 

 

12.  MOKINIŲ KAITA MOKYKLOJE PER 2010-2011M.M. 

 

Eil. Iš viso

nr. 4 kl. 5-7 kl. 8 kl. 9 kl 10 kl. 11 kl. (1-13 sk.

suma)

B 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14

pašalinta iš mokyklos 03

neturi 16 metų 04

16-mečiai, nebaigę 10 klasės 05 x x x x
06 x

palikti kartoti kursą 09 x

8

07

1-3 kl.

1

12 kl.

Įstojo į mokyklą per 2010/2011 m.m.

gimnazijos

A

Rodikliai

Išstojo iš mokyklos per 2010/2011 m.m. 02

II kl

Iš jų (iš 02 eil.)

palikti kurso kartoti 

01

Buvo mokinių 2010/2011 m.m. pabaigoje( iki rugpjūčio 31 d.)

Iš jų
08baigė

Darbinis 

ugdymas ir 

profesinis 

mokymas

IV kl.I kl. III \kl.

9

x
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13. 1 MOKINIŲ VEŽIOJIMAS 2011-2012 M.M.(IŠ NAMŲ Į MOKYKLĄ) 

 

Klasės   
Eil. 

nr. 

Kaimuose ir 

miesteliuose 

toliau kaip 3 

km nuo 

mokyklos 

gyvenantys 

mokiniai 

Pavežama mokinių 

Nepavežama** maršrutiniu 

transportu 

privačiu 

transportu 

mokyklų 

transportu 

geltonai-

siais 

autobusais 

kitais 

vežiojimo 

būdais 

iš viso 

(2-6 sk. 

suma) 

iš jų ne į 

artimiausią 

mokyklą 

(iš 7 sk.)* 

A   B 1 2 3 4 5 6 
7 8 

9 

priešmokyklinio ugdymo grupės 
01 

                 

1-4 klasės 
02 

                  

5-8 klasės 
03 

                  

9-10 klasės, I-II gimn. klasės 04                   

11-12 klasės, III-IV gimn. klasės 05               X   

Iš viso (1-5 eil. suma) 06            

t.t. specialiųjų poreikių mokinių (iš 6 eil.) 07          X  

* į mokyklą iš steigėjo nepriskirtos tai mokyklai aptarnavimo teritorijos 
** nevykdoma Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) 36 straipsnio 1 ir 2 dalys 
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13. 2 MOKINIŲ VEŽIOJIMAS 2011-2012 M.M.(IŠ MOKYKLOS Į NAMUS) 

 

Klasės   
Eil. 

nr. 

Kaimuose ir 

miesteliuose 

toliau kaip 3 

km nuo 

mokyklos 

gyvenantys 

mokiniai 

Pavežama mokinių 

Nepavežama** maršrutiniu 

transportu 

privačiu 

transportu 

mokyklų 

transportu 

geltonai-

siais 

autobusais 

kitais 

vežiojimo 

būdais 

iš viso 

(2-6 sk. 

suma) 

iš jų ne į 

artimiausią 

mokyklą 

(iš 7 sk.)* 

A   B 1 2 3 4 5 6 
7 8 

9 

priešmokyklinio ugdymo grupės 
01 

                 

1-4 klasės 
02 

                  

5-8 klasės 
03 

                  

9-10 klasės, I-II gimn. klasės 04                   

11-12 klasės, III-IV gimn. klasės 05               X   

Iš viso (1-5 eil. suma) 06            

t.t. specialiųjų poreikių mokinių (iš 6 eil.) 07          X  

* į mokyklą iš steigėjo nepriskirtos tai mokyklai aptarnavimo teritorijos 
** nevykdoma Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) 36 straipsnio 1 ir 2 dalys 
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14.  BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS MOKINIŲ AMŽIUS 2011-2012M.M. 

 

Metų skaičius 

2012-01-01    

(Gimimo metai) 

Eil. 

nr. 

Paren

giam

oji 

klasė 

Mokinių skaičius klasėse 
Priešmo

kyklinio 

ugdymo 

grupė 

1 klasė 

2
 k

la
sė

 

3
 k

la
sė

 

4
 k

la
sė

 

5
 k

la
sė

 

6
 k

la
sė

 

7
 k

la
sė

 

8
 k

la
sė

 

9
 k

la
sė

 

1
0
 k

la
sė

 

išlygin

amoji 

klasė 1
1
 k

la
sė

 

1
2
 k

la
sė

 gimnazijos 
išlygin

amoji 

klasė 

profes

inis 

moky

mas 

iš viso 

(1,2, 

4-21 

sk. 

suma) 

iš 

viso 

iš jų 

naujai 
įstoję į 

1 kl. I 
 k

la
sė

 

II
  

k
la

sė
 

II
I 

 

k
la

sė
 

IV
 

k
la

sė
 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

5m.ir jaunesn.(2006) 01                                              

6 m.     (2005) 02                                               

7 m.     (2004) 03                                               

8 m.     (2003) 04                                               

9 m.     (2002) 05                                               

10 m.    (2001) 06                                               

11 m.    (2000) 07                                               

12 m.    (1999) 08                                               

13 m.    (1998) 09                                               

14 m.    (1997) 10                                               

15 m.    (1996) 11                                               

16 m.    (1995) 12                                               

17 m.    (1994) 13                                               

18 m.    (1993) 14                                               

19 m.    (1992) 15                                               

20 m.    (1991) 16                                               

21 m.    (1990) 17                                               

22 m.    (1989) 18                                               

23 m.    (1988) 19                                               

24 m.    (1987) 20                                               

25 m.    (1986) 21                                               

26 m.    (1985) 22                                               

27 m.    (1984) 23                                               

28 m.    (1983) 24                                               

29 m.    (1982) 25                                               

30-34 m.   (1981-1977) 26                                               

35-39 m.    (1976-1972) 27                                               
40 m. ir vyresni(1971 ir   

ankstesni) 28                                               

Iš viso * 
29                                               

(01-28 eil. suma) 

  * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * ** ***  
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15. IŠ JŲ MERGAIČIŲ AMŽIUS 2011-2012 M.M. (iš 15 lentelės) 

 

Metų skaičius 

2012-01-01   

(Gimimo metai) 

Eil. 

nr. 

Paren

giam

oji 

klasė 

Mokinių skaičius klasėse 

Priešmo

kyklinio 

ugdymo 

grupė 

1 klasė 

2
 k

la
sė

 

3
 k

la
sė

 

4
 k

la
sė

 

5
 k

la
sė

 

6
 k

la
sė

 

7
 k

la
sė

 

8
 k

la
sė

 

9
 k

la
sė

 

1
0
 k

la
sė

 

išlygin

amoji 

klasė 1
1
 k

la
sė

 

1
2
 k

la
sė

 

gimnazijos 

išlygin

amoji 

klasė 

profes

inis 

moky

mas 

iš 

viso 
(1,2, 4-

21 

sk. 

suma) 

iš 

viso 

iš jų 
naujai 

įstoję į 
1 kl. I 

 k
la

sė
 

II
  

k
la

sė
 

II
I 

 k
la

sė
 

IV
 k

la
sė

 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

5m.ir jaunesn.(2006) 01                                              

6 m.     (2005) 02                                               

7 m.     (2004) 03                                               

8 m.     (2003) 04                                               

9 m.     (2002) 05                                               

10 m.    (2001) 06                                               

11 m.    (2000) 07                                               

12 m.    (1999) 08                                               

13 m.    (1998) 09                                               

14 m.    (1997) 10                                               

15 m.    (1996) 11                                               

16 m.    (1995) 12                                               

17 m.    (1994) 13                                               

18 m.    (1993) 14                                               

19 m.    (1992) 15                                               

20 m.    (1991) 16                                               

21 m.    (1990) 17                                               

22 m.    (1989) 18                                               

23 m.    (1988) 19                                               

24 m.    (1987) 20                                               

25 m.    (1986) 21                                               

26 m.    (1985) 22                                               

27 m.    (1984) 23                                               

28 m.    (1983) 24                                               

29 m.    (1982) 25                                               

30-34 m.   (1981-1977) 26                                               

35-39 m.    (1976-1972) 27                                               
40 m. ir vyresni(1971 ir   

ankstesni) 28                                               

Iš viso * 
29                                               

(01-28 eil. suma) 
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16. 2011 M. GAVUSIŲ IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMĄ MOKINIŲ AMŽIUS 

 

Metų skaičius 2012-01-01 

(Gimimo metai) 

Eil. 

nr. 

Mokinių, 2011m. gavusių išsilavinimo 

pažymėjimą, skaičius  

Iš jų mergaičių, 2011 m. gavusių išsilavinimo 

pažymėjimą, skaičius  

10 kl. 12 kl. 
gimnazijos 

10 kl. 12 kl. 
gimnazijos 

II kl. IV kl. II kl. IV kl. 
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

14 m.  (1996) 01                

15 m.  (1995) 02                 

16 m.  (1994) 03                 

17 m.  (1993) 04                 

18 m.  (1992) 05                 

19 m.  (1991) 06                 

20 m.  (1990) 07                 

21 m.  (1989) 08                 

22 m.    (1988) 09         

23 m.    (1987) 10         

24 m.    (1986) 11         

25 m.    (1985) 12         

26 m.    (1984) 13         

27 m.    (1983) 14         

28 m.    (1982) 15         

29 m.    (1981) 16         

30-34 m.     (1980-1976) 17         

35-39 m.    (1975-1971) 18         
40 m. ir vyresni (1970 ir 

ankstesni) 
19 

        

Iš viso     (1-19 eil. suma) 20         
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4 priedas. Profesinės mokyklos suvestinė statistinė ataskaita PM mokiniai 
 

 (Profesinės mokyklos pavadinimas) 

2011-2012 mokslo metų ataskaita 
 

 Mokiniai pagal kursus ir mokymo programas 2012  m. spalio 1 d. 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Mokiniai neturintys pagrindinio išsilavinimo
1.1. Mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir siekia įgyti tik pagrindinį išsilavinimą (9 ir 10 kl.)   

Pagrindinio ugdymo programa

Iš viso (1) 1001 x x x x x x x x

iš jų merginų 1002 x x x x x x x x x x x x

1.2. Mokosi profesijos ir siekia įgyti pagrindinį išsilavinimą  (programos trukmė – 3 metai)

Iš viso(2) 1003 x x x x

iš jų merginų 1004 x x x x x x x x x x

1.3. Mokosi tik profesijos (programos trukmė – 2 metai)

Iš viso(3) 1005 x x x x x x

Iš jų merginų 1006 x x x x x x x x x x x x

 1.4. Specialiųjų poreikių mokiniai mokosi tik profesijos                                                                                   

(programos trukmė – 3 metai)

Iš viso (4) 1007 x x x x x x

iš jų merginų 1008 x x x x x x x x x x x x

Iš viso (1001, 1003, 1005, 1007 eil. suma) 1009 x x x x

iš jų merginų (1002, 1004, 1006, 1008 eil. suma) 1010 x x x x x x x x x x

 2. Mokiniai, turintys pagrindinį išsilavinimą

 2.1. Mokosi tik profesijos (programos trukmė – 2 metai)

Iš viso(5) 1011 x x x x x x

iš jų merginų 1012 x x x x x x x x x x x x

 2.2. Mokosi profesijos ir siekia įgyti vidurinį išsilavinimą (programos trukmė – 3 metai)

Iš viso (6) 1013 x

iš jų merginų 1014 x x x x x x x

 3. Mokiniai, turintys vidurinį išsilavinimą ar baigę vidurinio ugdymo programą, mokosi profesijos 

(progamos tukmė 1-2 metai)

Iš viso (7) 1015 x x x x

iš jų merginų 1016 x x x x x x x x x x

Iš viso mokinių (visose programose)  (1009,1011, 1013, 1015 eilučių suma) 1017

iš jų merginų (1010, 1012, 1014, 1016 eilučių suma) 1018 x x x x x x

1019

1020

1021

2011 m gavo  

brandos 

atestatus, 

turėję juos 

gauti 2010m. 

vidurinio 

ugdymo 

pasiekimo 

pažymėjimu

s

mokymosi 

pasiekimų 

pažymėjimus

Iš jų (iš 7 

sk.) įgijo 

profesinę 

kvalifikaciją

iš jų merginų

2011 m. baigę mokymo programą gavo

diplomus

2011 m. baigė vidurinio ugdymo 

programą (po II kurso) ir gavo 

brandos 

atestatus

Mokymo 

programos 

valstybinis kodas

Mokinių skaičius kursuose

Mokymo programos pavadinimas Eil.Nr.

2011 m. 

Priimta į I 

kursą  (arba 

į 9,10 kl.)
I             

(arba 9 kl.)

II             

(arba 10 kl.)
III

pagrindinio 

išsilavinmo   

pažymėjimu

s

mokymosi 

pasiekimų 

pažymėjimu

s

Iš viso 

mokinių 

(2,3,4 

skilt.sum.)

iš jų merginų

2011 m. 

baigė 

programą 

Iš jų 

merginų kvalifikacijos 

pažymėjimu

s

mokinių, už kurių mokslą sumoka įmonė, organizacija

mokosi tame pačiame kurse antrus metus (įskaitant išėjusius akademinių ataostogų)

našlaičių

Iš bendro mokinių skaičiaus (iš 1017 eil. 5 skilties)
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2. Mokinių amžius 

 

Amžius 

2012 m. 

sausio 1 d. 

Eil. 

Nr. 

Neturintys pagrindinio išsilavinimo, 

mokosi tik profesijos ar kartu su 

profesija siekia įgyti pagrindinį 

išsilavinimą 

Turintys pagrindinį išsilavinimą, 

mokosi tik profesijos 

Turintys pagrindinį išsilavinimą, 

mokosi profesijos ir siekia įgyti 

vidurinį išsilavinimą 

Turintys vidurinį išsilavinimą ar 

baigę vidurinio ugdymo programą, 

mokosi profesijos 

Neturintys pagrindinio išsilavinimo, 

mokosi pagal pagrindinio ugdymo 

programą ir siekia įgyti tik 

pagrindinį išsilavinimą 

Iš viso  
iš jų 

merginų  

priimta į I kursą 

Iš viso  
iš jų 

merginų  

priimta į I kursą 

Iš viso 
iš jų 

merginų  

priimta į I kursą 

Iš viso  
iš jų 

merginų  

priimta į I kursą 

Iš viso 
iš jų 

merginų  

priimta į  

iš viso  
iš jų 

merginų 
iš viso  

iš jų 

merginų 
iš viso  

iš jų 

merginų 
iš viso  

iš jų 

merginų 
9 kl. 10 kl. 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

14 m.  01                                         

15 m.  02                                         

16 m. 03                                         

17 m. 04                                         

18 m.  05                                         

19 m.  06                                         

20 m.  07                                         

21 m.  08                                         

22 m.  09                                         

23 m.  10                                         

24 m.  11                                         

25 m.  12                                         

26 m.  13                                         

27 m. 14                                         

28 m.  15                                         

29 m.  16                                         

30–34 m.  17                                         

35–39 m.  18                                         

40 metų ir 

vyresni  19                                         

Iš viso 20                                         
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3. 2011 m. baigusiųjų mokyklą amžius 

 

Amžius 2011 m. 

sausio 1 d. 
Eil. Nr. 

Baigė programą ir įgijo profesinę kvalifikaciją  

Baigė pagrindinio ugdymo 

programą ir įgijo tik pagrindinį 

išsilavinimą 

Neturėdami pagrindinio 

išsilavinimo, mokėsi tik 

profesijos ar kartu su profesija 
siekė įgyti pagrindinį 

išsilavinimą 

Turėdami pagrindinį 

išsilavinimą, mokėsi tik 
profesijos 

Turėdami pagrindinį išsilavinimą, 

mokėsi profesijos ir siekė įgyti 
vidurinį išsilavinimą 

Turėdami vidurinį išsilavinimą 

ar baigę vidurinio ugdymo 
programą, mokėsi profesijos 

Iš viso iš jų merginų Iš viso iš jų merginų Iš viso iš jų merginų Iš viso iš jų merginų Iš viso iš jų merginų 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 m.  01                     

16 m.  02                     

17 m.  03                     

18 m.  04                     

19 m.  05                     

20 m.  06                     

21 m.  07                     

22 m.  08                     

23 m. 09                     

24 m.  10                     

25 m.  11                     

26 m.  12                     

27 m.  13                     

28 m.  14                     

29 m.  15                     

30–34 m. 16                     

35–39 m.  17                     

40 metų ir vyresni  18                     

Iš viso 19                     
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4. Mokiniai pagal mokymosi kalbas (duomenys apie užsienio kalbų mokymą nepateikiami)  2011 m. spalio 1 d. 

 

Kursai 

Mokinių 

skaičius (2 ir 3 
skl. suma) 

mokosi tik 

viena kalba 

mokosi dviem 

kalbomis 

Kalba, kuria mokosi 

lietuvių rusų lenkų kita 

A 1 2 3 4 5 6 7 

I                

II               

III               

IV               

9 ir 10 kl.               

Iš viso               

 

 

5. Mokinių aprūpinimas bendrabučiais 2011m. spalio 1 d. 

 

Mokiniai, kuriems reikia bendrabučio, skaičius   

iš jų gyvena bendrabutyje1   
1 Į gyvenančių bendrabutyje skaičių įskaičiuojami tik šios mokyklos mokiniai. 
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6. Duomenys apie užsienio kalbų mokymą 2011m. spalio 1 d. 
 

kita

A B 1 2 3 8

I kalba II kalba

I 

kalba II kalba I kalba II kalba I kalba II kalba

1. Mokiniai, neturintys pagrindinio 

išsilavinimo, mokosi tik profesijos ar kartu 

su profesija siekia įgyti pagrindinį 

išsilavinimą 01

2. Mokiniai, turintys pagrindinį išsilavinimą, 

mokosi tik profesijos 02

3. Mokiniai, turintys pagrindinį išsilavinimą, 

mokosi profesijos ir siekia įgyti vidurinį 

išsilavinimą 03

4. Mokiniai, turintys vidurinį išsilavinimą 

arba baigę vidurinio ugdymo programą, 

mokosi profesijos 04

 5. Mokiniai, neturintys pagrindinio 

išsilavinimo ir siekiantys įgyti tik pagrindinį 

išsilavinimą 05

Iš viso (01-05 eil. suma) 06

rusų

7

mokosi 

dviejų 

kalbų

anglų

4 5

Besimokančių-

jų užsienio 

kalbų, skaičius 

(2, 3 skilčių 

suma)

6

vokiečių prancūzųEil. Nr.

mokosi  

vienos 

kalbos

 
 

7. Mokiniai pagal gaunamos stipendijos dydį 2011m. spalio 1 d. 
 

mažesnes 

už BSI
didesnes už BSI

globos(rūpy

bos) išmoka

įmonių, 

organizaci

jų 

stipendija

s

1 2 3 4 5

be to, gauna
Mokinių, gaunančių stipendiją, skaičius 

(be įmonių, organizacijų stipendijų ir 

globos(rūpybos) išmokų), iš viso (2, 3 

skilčių suma)

iš jų gauna stipendijas
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8. Priimta mokinių į pirmą kursą 2011 m. spalio 1 d. 
 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Priimta mokinių į I kurso mokymo 

programas, asmenims neturintiems 

pagrindinio išsilavinimo 
01

iš jų merginų 02

Priimta mokinių į I kurso mokymo 

programas, asmenims turintiems 

pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti 

tik profesiją 
03

iš jų merginų 04

Priimta mokinių į I kurso mokymo 

programas, asmenims turintiems 

pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti 

vidurinį išsilavinimą ir profesiją 
05

iš jų merginų 06

Priimta mokinių į I kurso mokymo 

programas, asmenims turintiems vidurinį 

išsilavinimą ar baigusiems vidurinio 

ugdymo programą ir siekiantiems įgyti tik 

profesiją 07

iš jų merginų 08

 Priimta mokinių, neturinčių pagrindinio 

išsilavinimo ir siekiančių įgyti tik pagrindinį 

išsilavinimą 09 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

iš jų merginų 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Priimta su įmonių, organizacijų siuntimais
11

iš viso
iš jų šiais 

metais

iš jų šiais 

metais

baigusių 

aukštes-

niąją 

mokyklą

turėdami vidurinį 

išsilavinimą ar 

baigę vidurinio 

ugdymo programą 

įgijo profesinę 

kvalifikaciją

iš viso iš viso

mokėsi profesinio mokymosi įstaigoje ir joje 

baigusių aukštąją 

mokykla

iš viso
iš jų šiais 

metais

iš jų 

šiais 

metais

Eil. Nr. Iš viso

iš visoiš viso
iš jų šiais 

metais

mokėsi bendrojo lavinimo mokykloje ir joje

baigė vidurinio 

ugdymo 

programą, bet 

neįgijo vidurinio 

išsilavinimo

iš viso priimta į I kursą 

iš viso

neįgijo pagrindinio 

išsilavinimo

įgijo pagrindinį 

išsilavinimą 

įgijo vidurinį 

išsilavinimą 

iš jų 

šiais 

metais

iš jų 

šiais 

metais

iš viso

iš jų 

šiais 

metais

iš visoiš viso

įgijo pagrindinį 

išsilavinimą ir 

profesinę kvalifikaciją 

ar įgijo tik profesinę 

kvalifikaciją 

 įgijo tik 

pagrindinį 

išsilavinimą 

iš jų 

šiais 

metais

įgijo vidurinį 

išsilavinimą ir 

profesinę 

kvalifikaciją 

iš jų 

šiais 

metais

  baigė vidurinio 

ugdymo programą 

arba įgijo vidurinį 

išsilavinimą 

neįgydami 

profesinės 

kvalifikacijos 

iš jų šiais 

metais

turėdami 

pagrindinį 

išsilavinimą įgijo 

profesinę 

kvalifikaciją 

iš visoiš viso
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9. Mokinių kontingento kitimas nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2009 m. spalio 1 d. 
 

  Eil.Nr. 
Buvo mokinių 
2008  m. spalio 

1 d. 

Atvyko  Išvyko  

Perkelta į 
aukštesnį 

kursą 

 Pertraukę 
nuoseklųjį 

mokslą  

Iš viso1 

iš jų 

iš viso2 

iš jų 

perėjo iš kitų 

profesinių 

mokyklų 

atvyko iš 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklų 

atvyko iš  

aukštųjų 

mokyklų 

perėjo į kitas 

profesines 

mokyklas 

perėjo į 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklas 

dėl 

nepažangumo 

dėl kitų 

priežasčių 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Iš viso 01             
1 Be priimtų į I kursą.                                                                                 
2 Be baigusių mokyklą 
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10. Mokiniai užsieniečiai 2011m. spalio 1 d.
 

 

iš viso iš jų merginų iš viso iš jų merginų

A B C D E F G 1 2 3 4

Mokiniai, neturintys pagrindinio 

išsilavinimo, mokosi pagal 

pagrindinio ugdymo programą 

ir siekia įgyti tik pagrindinį 

išsilavinimą

Iš viso 1001 x x

Mokiniai, neturintys pagrindinio 

išsilavinimo, mokosi tik 

profesijos ar kartu su profesija 

siekia įgyti pagrindinį 

išsilavinimą

Iš viso 1002 x x

Mokiniai, turintys pagrindinį 

išsilavinimą, mokosi tik 

profesijos ar kartu su profesija 

siekia įgyti vidurinį išsilavinimą

Iš viso 1003 x x

Mokiniai, turintys vidurinį 

išsilavinimą ar baigę vidurinio 

ugdymo programą, mokosi 

profesijos 

Iš viso 1004 x x

Iš viso (1001, 1002,1003, 

1004 eil. suma) 1005 x x

Mokinių skaičius

Pilietybė
Nuolatinė gyvenamoji vieta 

(valstybė)

Valstybė, kurioje įgijo 

išsilavinimą

2011 m. įgijo profesinę kvalifikaciją

Eil. Nr.  Mokymo  programos
Valstybiniai  mokymo 

programų kodai

 

1 Lentelėje nurodomi visi mokiniai, kurie nėra Lietuvos Respublikos piliečiai. 
B skiltyje nurodoma valstybė, kurios pilietybę mokinys turi. Skiltyje C nurodoma valstybė, iš kurios mokinys atvyko, t. y. valstybė, kurioje mokinys nuolat gyveno prieš atvykdamas mokytis. 
D skiltyje nurodoma valstybė, kurioje mokinys įgijo išsilavinimą, suteikiantį galimybę mokytis nurodytoje mokymosi programoje. 
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Iš bendro mokinių skaičiaus (10 lentelės 1004 eil. 1 ir 2 skilčių ): 
1006

1007

1008

1009iš jų merginos (iš 1008 eil.)

Užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje
2

iš jų merginos (iš 1006 eil.)

Užsieniečiai, atvykę tik mokytis 
3

 
2 Šeimos ar pavieniai asmenys, turintys leidimą dirbti, atliekantys diplomatinę misiją, imigrantai, turintys nuolatinio gyventojo statusą. 
3 Atvykę siekti aukštesnio mokslo, prieš tai įgiję pagrindinį, vidurinį išsilavinimą savo šalyje, turintys leidimą mokytis. 
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11. Priimta į pirmą kursą mokinių pagal mokyklos baigimo vietą 2009m. spalio 1 d. 

 
 2009 m.   2009 m.    

 

Eil. 
Nr. 

neįgiju

sių 

pagrind
inio 

išsilavi

nimo
 1
 

įgijusių 

pagrind
inį 

išsilavi

nimą
 2
 

baigusi

ų 

vidurin

io 

ugdym

o 

progra
mą, bet 

neįgiju

sių 

vidurin

io 

išsilavi

nimo
3
 

įgijusių  

vidurin
į 

išsilavi

nimą
4
 

baigusi

ų 

aukštųj
ų 

studijų 

progra

mą 
5
 

 

Eil. 
Nr. 

neįgiju

sių 

pagrin
dinio 

išsilavi

nimo
 1
 

įgijusi

ų 

pagrin
dinį 

išsilavi

nimą
 2
 

baigusi

ų 

vidurin

io 

ugdym

o 

progra
mą, bet 

neįgiju

sių 

vidurin

io 

išsilavi

nimo
3
 

įgijusi

ų  

vidurin
į 

išsilavi

nimą
4
 

baigusi

ų 

aukštųj
ų 

studijų 

progra

mą 
5
 

 

Eil. 
Nr. 

neįgijus

ių 

pagrindi
nio 

išsilavin

imo
 1
 

įgijusių 

pagrindi
nį 

išsilavin

imą
 2
 

baigusi

ų 

vidurini

o 

ugdymo 

progra
mą, bet 

neįgijus

ių 

vidurini

o 

išsilavin

imo
3
 

įgijusių  

vidurinį 
išsilavin

imą
4
 

baigusi

ų 

aukštųj
ų 

studijų 

progra

mą 
5
 

A B 1 2 3 4 5 A B 1 2 3 4 5 A B 1 2 3 4 5 

Atvykusių 

mokinių skaičius 
01           

Marijampolės 

apskritis 25           Telšių apskritis 51           

Marijampolės 
sav. 26           Mažeikių r. sav. 52           

Alytaus apskritis 02           Kalvarijos sav. 27           Plungės r. sav. 53           

Alytaus m. sav. 03           Kazlų Rūdos sav. 28           Rietavo sav. 54           

Druskininkų sav. 04           Šakių r. sav. 29           Telšių r. sav. 55           

Alytaus r. sav. 05           Vilkaviškio r. sav. 30           Utenos apskritis 56           

Lazdijų r. sav. 06           
Panevėžio 

apskritis 31           Visagino sav. 57           

Varėnos r. sav. 07           Panevėžio m. sav. 32           Anykščių r. sav. 58           

Kauno apskritis 08           Biržų r. sav. 33           Ignalinos r. sav. 59           

Kauno m. sav. 09           Kupiškio r.sav. 34           Molėtų r. sav. 60           

Birštono m. sav. 10           Panevėžio r. sav. 35           Utenos r. sav. 61           

Jonavos r. sav. 11           Pasvalio r. sav. 36           Zarasų r. sav. 62           

Kaišiadorių r. sav. 12           Rokiškio r. sav. 37           
Vilniaus 

apskritis 63           

Kauno r. sav. 13           Šiaulių apskritis 38           Vilniaus m. sav. 64           

Kėdainių r. sav. 14           Šiaulių m. sav. 39           Elektrėnų sav. 65           

Prienų r. sav. 15           Akmenės r. sav. 40           Šalčininkų r. sav. 66           

Raseinių r. sav. 16           Joniškio r. sav. 41           Širvintų r. sav. 67           

Klaipėdos 

apskritis 17           Kelmės r. sav. 42           Švenčionių r. sav. 68           

Klaipėdos m. sav. 18           Pakruojo r. sav. 43           Trakų r. sav. 69           

Neringos sav. 19           Radviliškio r. sav. 44           Ukmergės r. sav. 70           

Palangos m. sav. 20           Šiaulių r. sav. 45           Vilniaus r. sav. 71           

Klaipėdos r. sav. 21           
Tauragės 

apskritis 46           

  

Kretingos r. sav. 22           Jurbarko r. sav. 47           

Skuodo r. sav. 23           Pagėgių sav. 48           

Šilutės r. sav. 24           Šilalės r. sav. 49           

 Tauragės r. sav. 50           
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5 priedas. Išrašo apie mokinius, ketinančius laikyti PUPP struktūra 
 

Vardiniai dešimtokų, dalyvausiančių PUPP sąrašai 
Nacionaliniam egzaminų centrui perduodamo failo (duomenų išrašo) struktūra 

 

Kiekvienam mokiniui skiriame vieną atskirą eilutę. Duomenis atskiriame kableliais:  

Pavyzdžiai: 

 
191055527001,12345678901,Vardis,Pavardis,10a,lit  

191055527002,12345678901,Vardė,Pavardaitė,10a,lit  

191055527003,12345678802,Vardis,Pavardaitis,10b,rus  

 

(mdb_id,asmens kodas,vardas,pavardė,klasė,kalba) 

 

mdb_id – mokinių duomenų bazės suteiktas mokinį identifikuojantis kodas. 

 

Visi duomenyse esantys tarpai, išskyrus įrašytus dvigubuose varduose ir pavardėse, ignoruojami. 

 

Jei asmens kodo nėra – pateikiami 7 skaičiai, kurie būtų asmens kode pagal asmens kodo sudarymo 

taisykles. Gimusiems iki 2000 metu vyrams pirmasis skaičius – 3, moterims – 4. Gimusiems po 2000 

metų - 5 ir 6 atitinkamai. 

 

klasė: tai trumpas simbolinis mokinio klasės (grupės) pavadinimas. 

 

kalba: mokinio MOKYMOSI KALBA, koduojama taip:  

lit - lietuvių  

rus - rusų  

pol - lenkų  

bel - baltarusių  

ger - vokiečių  

ge – gestų 
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6 priedas. Išrašo apie mokinius, ketinančius laikyti brandos egzaminus struktūra 
 

Mokiniai 

(viduriniojo ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai ir vidurinio ugdymo programos 

baigiamosios klasės kursą kartojantys mokiniai, pageidaujantys laikyti brandos egzaminus) 

Nacionaliniam egzaminų centrui perduodamo failo (duomenų išrašo) struktūra 

 

Kiekvienam mokiniui skiriame vieną atskirą eilutę. Duomenis atskiriame kableliais:  

Pavyzdžiai: 

 
191055527001,12345678901,Vardis,Pavardis,12a,lit,0,m10i,a9b,r.n,mokykliniai,lt10b  

191055527002,12345678901,Vardė,Pavardaitė,12a,lit,1,lt5b,m7b,p0b,f.n  

191055527003,12345678802,Vardis,Pavardaitis,12b,rus,0,mokykliniai,l10i,r9b,c0i,gr-b  

 

(mdb_id,asmens kodas,vardas,pavardė,klasė,kalba,mkrį,valstybiniai egzaminai, mokykliniai egzaminai) 

 

mdb_id – mokinių duomenų bazės suteiktas mokinį identifikuojantis kodas. 

 

Visi duomenyse esantys tarpai, išskyrus įrašytus dvigubuose varduose ir pavardėse, ignoruojami. 

 

Jei asmens kodo nėra – pateikiami 7 skaičiai, kurie būtų asmens kode pagal asmens kodo sudarymo 

taisykles. Gimusiems iki 2000 metu vyrams pirmasis skaičius – 3, moterims – 4. Gimusiems po 2000 

metų - 5 ir 6 atitinkamai. 

 

klasė: tai trumpas simbolinis mokinio  klasės (grupės) pavadinimas. 

 

kalba: mokinio MOKYMOSI KALBA, koduojama raidiniu kodu:  

lit - lietuvių  

rus - rusų  

pol - lenkų  

bel - baltarusių  

ger - vokiečių  

ge – gestų 

 

mkrį: mokinio pasirinkimas laikyti Mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitą: 

0 – nelaikys įskaitos, 

1 – laikys įskaitą. 

 

Pirma surašomi valstybiniai egzaminai, o tik po to – mokykliniai  

Prieš mokyklinius egzaminus įrašomas kableliais išskirtas žodis mokykliniai  

Jei mokyklinių egzaminų mokinys nepasirinko, šio žodžio galima nerašyti.  

 

Kiekvienam egzaminui turite pateikti šiuos duomenis:  

a) egzamino kodą,  

b) atitinkamo dalyko pirmojo pusmečio (antrojo trimestro) pažymį, 

c) dalyko kursą.  

 

Pavyzdžiai:  

m10i - matematika, 10, išplėstinis kursas;  

mu+b – muzika, įskaityta;  

da-b - dailė, neįskaityta;   

r.n - užsienio kalba (rusų), ne ugdymo plano dalykas; 
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gr0b – gimtoji kalba (rusų), neatestutota, bendrasis kursas. 

 

EGZAMINŲ KODAI (iš kl_k_egzaminai klasifikatoriaus lentelės): 

 

m matematika 

b biologija 

lt lietuvių kalba (gimtoji) 

l lietuvių kalba (valstybinė) 

it informacinės techn. 

v užsienio kalba (vokiečių) 

a užsienio kalba (anglų) 

r užsienio kalba (rusų) 

p užsienio kalba (prancūzų) 

c chemija 

i istorija 

f fizika 

gr gimtoji kalba (rusų) 

gl gimtoji kalba (lenkų) 

gb gimtoji kalba (baltarusių) 

gv gimtoji kalba (vokiečių) 

ge geografija 

da dailė 

mu muzika 

ml muzikologija 

 

PAŽYMIŲ KODAI: 

 

1-10 dešimtbalis pažymys  

.(taškas) ne ugdymo plano dalykas  

0 neatestutota 

+  įskaityta  

–  neįskaityta  

 

KURSO KODAI: 

 

b bendrasis  

i išplėstinis  

n ne ugdymo plano dalykas 
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7 priedas. Išrašo apie buvusius mokinius, ketinančius laikyti brandos egzaminus struktūra 
 

Buvę mokiniai 

(asmenys, turintys mokymosi pasiekimų pažymėjimą apie mokymąsi vidurinio ugdymo programos 

baigiamojoje klasėje ir pageidaujantys laikyti brandos egzaminus) 

Nacionaliniam egzaminų centrui perduodamo failo (duomenų išrašo) struktūra 

 

Kiekvienam buvusiam mokiniui skiriame vieną atskirą eilutę. Duomenis atskiriame kableliais. 

Pavyzdžiai:  

 

191055527001,12345678901,Vardis,Pavardis,i1,lit,0,m0,a0,r1,mokykliniai,lt0,e1  

191055527002,12345678901,Vardė,Pavardaitė,i1,lit,0,lt1,m0,p0,f0  

191055527003,12345678802,Vardis,Pavardaitis,i2,rus,0,mokykliniai,l1,r0,c0,gr0  

 

(mdb_id,asmens kodas,vardas,pavardė,klasė,kalba,0,valstybiniai egzaminai,mokykliniai egzaminai) 

 

mdb_id – mokinių duomenų bazės suteiktas buvusį mokinį identifikuojantis kodas. 

 

Visi duomenyse esantys tarpai, išskyrus įrašytus dvigubuose varduose ir pavardėse, ignoruojami. 

 

Jei asmens kodo nėra – pateikiami 7 skaičiai, kurie būtų asmens kode pagal asmens kodo sudarymo 

taisykles. Gimusiems iki 2000 metu vyrams pirmasis skaičius – 3, moterims – 4. Gimusiems po 2000 

metų - 5 ir 6 atitinkamai. 

 

klasė: tai trumpas simbolinis buvusio mokinio klasės (grupės) pavadinimas. Kelto sistemoje buvusių 

mokinių duomenys tvarkomi klasėmis. Įkėlus buvusius mokinius, klasių suskirstymą galima keisti. 

 

kalba: buvusio mokinio MOKYMOSI KALBA, koduojama triraidžiu kodu:  

lit - lietuvių  

rus - rusų  

pol - lenkų  

bel - baltarusių  

ger - vokiečių  

ge – gestų 

 

EGZAMINŲ KODAI (iš kl_k_egzaminai klasifikatoriaus lentelės): 

 

m matematika 

b biologija 

lt lietuvių kalba (gimtoji) 

l lietuvių kalba (valstybinė) 

it informacinės techn. 

v užsienio kalba (vokiečių) 

a užsienio kalba (anglų) 

r užsienio kalba (rusų) 

p užsienio kalba (prancūzų) 

c chemija 

i istorija 

f fizika 

gr gimtoji kalba (rusų) 

gl gimtoji kalba (lenkų) 

gb gimtoji kalba (baltarusių) 
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gv gimtoji kalba (vokiečių) 

ge geografija 

da dailė 

mu muzika 

ml muzikologija 

 

 

Svarbu! Kitaip, nei mokiniai (abiturientai), buvę mokiniai nesirenka Mokinių kompiuterinio raštingumo 

įskaitos ir jos nelaiko. Todėl septintasis duomuo kiekvieno buvusio mokinio eilutėje visuomet yra 0. 

 

Svarbu! Buvusiems mokiniams ankstesniais metais išlaikyti brandos egzaminai įskaitomi į 

privalomų išlaikyti egzaminų skaičių. Kartu su pasirinktais laikyti būtina pateikti ir visus ankstesniais 

metais išlaikytus egzaminus (neišlaikytų egzaminų įrašyti nereikia). Buvę mokiniai turi teisę perlaikyti 

ankstesniais metais išlaikytus egzaminus.  
 

Pirma surašomi valstybiniai egzaminai, o tik po to – mokykliniai  

Prieš mokyklinius egzaminus įrašomas kableliais išskirtas žodis mokykliniai  

Jei mokyklinių egzaminų buvęs mokinys nepasirinko, šio žodžio galima nerašyti.  

 

Kiekvienam egzaminui turite pateikti šiuos duomenis:  

a) egzamino kodą,  

b) kodą, nurodantį ar egzaminas buvo laikytas anksčiau. 

 

Pavyzdžiai:  

mu0 – muzika, nelaikys (anksčiau išlaikė); 

m1 – matematika, laikys (anksčiau nelaikė arba neišlaikė);  

a2 – užsienio kalba (anglų), perlaikys (yra anksčiau išlaikęs); 

 

KODAI, NURODANTYS AR EGZAMINAS BUVO LAIKYTAS ANKSČIAU 

0 egzamino nelaikys (anksčiau išlaikė) 

1 egzaminą laikys (anksčiau nelaikė arba neišlaikė) 

2 egzaminą perlaikys (yra anksčiau išlaikęs) 
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8 priedas. Išrašo apie eksternus, ketinančius laikyti brandos egzaminus struktūra 

 

Eksternai 

(asmenys, turintys brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos baigimo diplomą, Švietimo 

ir mokslo ministerijos raštą dėl užsienyje įgyto išsilavinimo/kvalifikacijos pripažinimo ir 

pageidaujantys laikyti brandos egzaminus) 

Nacionaliniam egzaminų centrui perduodamo failo (duomenų išrašo) struktūra 

 

Kiekvienam eksternui skiriame vieną atskirą eilutę. Duomenis atskiriame kableliais:  

Pavyzdžiai: 

 

191055527001,12345678901,Vardis,Pavardis,i1,lit,0,m,a,r,mokykliniai,t,e  

191055527002,12345678901,Vardė,Pavardaitė,i1,lit,0,t,e,m,p,f  

191055527003,12345678802,Vardis,Pavardaitis,i2,rus,0,mokykliniai,l,r,c,gr  

 

(mdb_id,asmens kodas,vardas,pavardė,grupė,kalba,0,valstybiniai egzaminai,mokykliniai egzaminai) 

 

mdb_id - mokinių duomenų bazės suteiktas eksterną identifikuojantis kodas. 

 

Visi duomenyse esantys tarpai, išskyrus įrašytus dvigubuose varduose ir pavardėse, ignoruojami. 

 

Jei asmens kodo nėra – pateikiami 7 skaičiai, kurie būtų asmens kode pagal asmens kodo sudarymo 

taisykles. Gimusiems iki 2000 metu vyrams pirmasis skaičius – 3, moterims – 4. Gimusiems po 2000 

metų - 5 ir 6 atitinkamai. 

 

grupė: tai trumpas simbolinis klasės (grupės) pavadinimas. Eksternų duomenys tvarkomi grupėmis. 

Įkėlus eksternus, grupių suskirstymą galima keisti. 

 

kalba: eksterno MOKYMOSI KALBA, koduojama triraidžiu kodu:  

lit - lietuvių  

rus - rusų  

pol - lenkų  

bel - baltarusių  

ger - vokiečių  

ge – gestų 

 

Svarbu! Kitaip, nei mokiniai (abiturientai), eksternai nesirenka Mokinių kompiuterinio raštingumo 

įskaitos bei kalbų įskaitų ir jų nelaiko. Todėl septintasis duomuo kiekvieno eksterno eilutėje visuomet 

yra 0. 

 

Pirma surašomi valstybiniai egzaminai, o tik po to – mokykliniai  

Prieš mokyklinius egzaminus įrašomas kableliais išskirtas žodis mokykliniai  

Jei mokyklinių egzaminų eksternas nepasirinko, šio žodžio galima nerašyti.  

 

Kiekvienas egzaminas užkoduojamas raidėmis. 

EGZAMINŲ KODAI (iš kl_k_egzaminai klasifikatoriaus lentelės): 

 

m matematika 

b biologija 

lt lietuvių kalba (gimtoji) 

l lietuvių kalba (valstybinė) 

it informacinės techn. 

v užsienio kalba (vokiečių) 
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a užsienio kalba (anglų) 

r užsienio kalba (rusų) 

p užsienio kalba (prancūzų) 

c chemija 

i istorija 

f fizika 

gr gimtoji kalba (rusų) 

gl gimtoji kalba (lenkų) 

gb gimtoji kalba (baltarusių) 

gv gimtoji kalba (vokiečių) 

ge geografija 

da dailė 

mu muzika 

ml muzikologija 
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9 priedas. Išrašo apie laikytų egzaminų rezultatus struktūra 
 

Bendra visiems failams kodavimo sistema 

Kiekvieno failo pirmoje eilutėje įrašomas apsaugos kodas, sudarytas pagal md5 algoritmą (sujungus 

visas žemiau esančias failo eilutes be eilučių pabaigos simbolių ir papildomai prijungus šios eilutės gale 

simbolius: „papildas“). 

Pavyzdys: 

36a773702823d03f4a0b80ea06963474 

3014|V|1|1 

3014|V|2|1 

3014|V|3|1 

3014|V|4|1 

3014|V|5|1 

3014|V|6|1 

3014|V|7|1 

3014|V|8|1 

3014|V|9|1 

3014|V|10|1 

 

Pavyzdžio kodas apskaičiuotas pagal formulę: 

 
md5("3014|V|1|13014|V|2|13014|V|3|13014|V|4|13014|V|5|13014|V|6|13014|V|7|13014|V|8|13014|V|9|13014|V|10|1papildas") 

 

Failas egzaminai.dat 

Failas perduodamas iš NEC IS į MR. 

Iš naujo sudarius failą, perduodamas visas mokyklai (nec kodui) priskirtas asmenų sąrašas. Jei asmuo 

keičia mokyklą, jo identifikacinis kodas nesikeičia. 

Failą sudaro trys lentelės: asmenys, egzaminai ir komentarai. Pirmoje kiekvienos lentelės eilutėje 

pateikiamas jos pavadinimas. 

asmenys 

Vienam asmeniui skiriama viena tokios struktūros eilutė: 

a_id|mdb_id|a_kodas|a_kodas_txt|vardas|pavardė|kandidato_tipas 

Laukas tipas NULL paaiškinimas 

a_id Integer(9) ne unikalus asmens identifikatorius 

mdb_id Integer ne MDB suteiktas mokinio identifikatorius 

a_kodas Integer(11) ne asmens kodas arba 7 ženklų kodas 

a_kodas_txt Varchar taip užsienio asmens kodas (arba a.k. su klaida) 

Vardas Varchar ne gali būti dvigubas 

Pavardė Varchar ne gali būti dvigubas 

kandidato_tipas Integer ne tipo identifikatorius 

Laukas a_kodas pateikiamas visuomet. Jei asmuo neturi lietuviško asmens kodo, pateikiamas 7 ženklų 

kodas (lyties požymis ir gimimo data). 

Laukas a_kodas_txt pateikiamas tik tuomet, jei asmuo turi užsienio asmens kodą (arba a.k. su klaida). 

Tokiu atveju lauke a_kodas papildomai įrašomas 7 ženklų kodas. 
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Vardas ir pavardė gali būti sudaryti iš didžiųjų ir mažųjų lotyniškų ir lietuviškų raidžių, tarpo ir 

brūkšnelio. 

Kandidato_tipas – 1- mokinys; 2 – buvęs mokinys; 3 – eksternas; 4 – dešimtokas; 

egzaminai 

Vienam egzamino, įskaitos ar PUPP įvertinimui skiriama viena tokios struktūros eilutė: 

a_id|egzaminas_id|įvertinimas|komentaras_id|ar_galutinis|kodel_ne 

Laukas tipas NULL paaiškinimas 

a_id Integer(9) ne asmens identifikatorius 

egzaminas_id Integer(6) ne egzamino/įskaitos/PUPP kodas 

Įvertinimas Integer(3) taip egzamino/įskaitos/PUPP įvertinimas (pažymiu 

arba balais) 

komentaras_id Integer ne komentaro identifikatorius 

ar_galutinis integer(1) ne (įvertinimas) 0 – gali pasikeisti; 1 – yra galutinis 

kodel_ne varchar taip priežastis, kodėl įvertinimas nėra galutinis 

Lauke komentaras_id pateikiamas kodas nurodo lentelėje komentarai pateikiamą egzamino laikymo 

būsenos paaiškinimą (tik kai šis kodas yra =1 („išlaikyta“) ar =2(„neišlaikyta“), pateikiamas 

įvertinimas). 

Lauko kodel_ne reikšmė pateikiama tik tuomet, kai ar_galutinis=0. Šio lauko reikšmė tinka pratęsti 

sakinį „Egzamino rezultatas nėra galutinis, nes...“. 

Lauko egzaminas_id reikšmės iš kl_k_egzaminai arba kl_k_pupp klasifikatoriaus lentelės egzaminų 

kodai 

 

komentarai 

Lentelės eilučių struktūra yra tokia: 

komentaras_id|paaiškinimas 

Laukas tipas NULL paaiškinimas 

komentaras_id integer ne paaiškinimo identifikatorius 

paaiškinimas varchar ne paaiškinimo tekstas 

Lentelės komentarai duomenys:  

komentaras_id paaiškinimas 

1 išlaikytas (-a) 

2 neišlaikytas (-a) 

3 dar neįvyko (duomenų dar nėra) 

4 nebuvo laikytas (kandidatas neatvyko) 

5 dar neturi paskelbtų rezultatų 

6 dar neturi galutinio rezultato (nesibaigė apeliacijų teikimas) 

7 dar neturi galutinio rezultato (pateikta apeliacija dar neišnagrinėta) 

8 atleistas nuo egzamino 

9 yra išlaikęs anksčiau 

10 neleista laikyti 

 

Failo pavyzdys: 

36a77370282......a0b80ea06963474 
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asmenys 

16000001|181055527002|36306090018||Vardis|Pavardis|1 

16000002|181055527003|48907191103||Vardė|pavardaitė|2 

16000009|181055527007|3630609||Vardis|Pavardaitis|3 

16000101|181055527009||261284-11913|Vardenis|Pavardenis|4 

egzaminai 

16000001|321012|10|1|1| 

16000001|322012|100|1|1| 

16000002|216212||1|1| 

16000002|321012|0|2|0|nesibaigė apeliacijų pateikimo terminas 

16000009|321012|0|2|0|apeliavo, rezultatas dar nepaskelbtas 

16000101|915112||4|1| 

komentarai 

1|išlaikytas (-a) 

2|neišlaikytas (-a) 

3|dar neįvyko (duomenų dar nėra) 

4|nebuvo laikytas (kandidatas neatvyko) 

5|dar neturi paskelbtų rezultatų 

6|dar neturi galutinio rezultato (nesibaigė apeliacijų teikimas) 

7|dar neturi galutinio rezultato (pateikta apeliacija dar neišnagrinėta) 

8|atleistas nuo egzamino 

9|yra išlaikęs anksčiau 

10|neleista laikyti 
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10 priedas. Vardinio žurnalo formavimo tvarka 
 

 Visų profesinio mokymo įstaigų mokinių apskaita kompiuteriu vykdoma iš Mokinių registro sukurtame Mokinių vardiniam žurnalui skirtame aplanke 

pagal pateiktą lentelę. 

 Vardinis numeris (Mokinių registre atitinka rodiklį „mokinio asmens byla/vardinis numeris“) mokiniui suteikiamas automatiškai, mokinių vardinių 

numerių seka yra nenutrūkstama ir nuosekliai didėjanti. Registruojant kompiuteriu 2011–2012 mokslo metais priimtus mokinius nuo 2011-09-01. Registracija 

prasideda nuo 1 numerio ir kitais mokslo metais priimtų mokinių numeracija automatiškai nuosekliai tęsiama. Per mokslo metus priimti nauji mokiniai, į 

mokymo įstaigą sugrįžę šių arba ankstesnių mokslo metų mokiniai, kurie buvo išbraukti iš mokinių sąrašų, į Mokinių vardinio žurnalo aplanką įkeliami sąrašo 

pabaigoje nuosekliai tęsiant bendrą registraciją. 

 Mokiniui pakeitus pavardę arba vardą 2-oje ir 14-oje skiltyje daromi pakeitimai, mokinio vardinis numeris nekeičiamas. Buvęs įrašas išsaugomas 14-

oje skiltyje įrašant keitimo priežastį.  

Mokiniui keičiant grupę mokinio vardinis numeris nesikeičia.  

 4 skiltyje įkeliami duomenys apie mokinio deklaruotą gyvenamąją vietą, iš kurios mokinys atvyko mokytis. Keičiantis mokinio gyvenamajai vietai 

įrašas nekeičiamas. 

 Jei mokiniui suteikiamos akademinės atostogos, 9 skiltyje įrašoma atostogų pradžios ir pabaigos data ir 11 skiltyje iš Mokymosi ar studijų nutraukimo 

ar pertraukos priežasčių mokykloje klasifikatoriaus įvedama mokymosi nutraukimo priežastis.  

 Mokiniui keičiant pradėtą mokymo programą kita, mokinių vardiniame žurnale daromi įrašai 6 ir 7 skiltyse. 11skiltyje iš Mokymosi ar studijų 

nutraukimo ar pertraukos priežasčių mokykloje klasifikatoriaus įvedama mokymosi nutraukimo priežastis, 14 skiltyje įrašoma keitimo data.  

 Mokiniui baigus programą ir įgijus kvalifikaciją, daromi įrašai 10, 12, 13 skiltyse. 

 Mokiniui nebaigus programos ir nutraukus mokymąsi, 15 skiltyje iš Mokymosi ar studijų nutraukimo ar pertraukos priežasčių mokykloje 

klasifikatoriaus įvedama mokymosi nutraukimo priežastis ir daromi įrašai 10 skiltyje. 

 13 skiltyje įkeliami duomenys apie visus mokymo įstaigoje mokiniui išduotus kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentus (brandos atestatą, 

pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, profesinio mokymo diplomą, kvalifikacijos pažymėjimą ir kt.): kodas, pavadinimas, serija, numeris, išdavimo data.  

 14 skiltyje „Pastabos“ įrašomas mokymo įstaigos vadovo įsakymo dėl vardo ar pavardės, programos keitimo numeris ir data, kiti reikiami įrašai. 

 Tais pačiais mokslo metais mokytis priimtų Mokinių vardinis žurnalas galutinai suformuojamas pasibaigus tretiesiems nuo priėmimo mokslo metams, 

įrašius visus galutinius duomenis nuo mokinio priėmimo iki mokinio išbraukimo iš mokinių sąrašo. Apie mokinius, kurių sutartys nustatytu 3 mokslo metų 

laikotarpiu nebuvo užbaigtos dėl akademinių atostogų ar kitų priežasčių, skiltyje „Pastabos“, pažymima „perkelta į .... m. m. mokinių Vardinį žurnalą“, o visi 

duomenys turi būti perkeliami į kitų mokslo metų aplanko pradžią paliekant tą patį vardinį numerį.  
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Lentelė. MOKINIŲ VARDINIS ŽURNALAS 
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11 priedas. Sutarčių žurnalo formavimo tvarka 

 

Sutarčių registracijos apskaitos žurnalą formuoja Mokinių registras automatiniu būdu iš visų priimtų nuo 2011-09-01 mokinių duomenų. 

  Trijų tipų sutarčių registracija kompiuteriu vykdoma iš Mokinių registro, sukūrus Mokymo sutarčių registracijos žurnalo aplankus pagal pateiktą 

lentelę. Automatiškai sukurtuose atskiruose aplankuose registruojamos profesinio mokymo sutartys sudaromos tarp: profesinio mokymo teikėjo ir mokinio 

(toliau – dvišalė profesinio mokymo sutartis) ir tarp profesinio mokymo teikėjo, mokinio ir įmonės (toliau – trišalė profesinio mokymo sutartis). Pagrindinio 

(ar vidurinio) ugdymo, vykdomo be profesinio mokymo programos, mokymo sutarčių (toliau – mokymo pagal pagrindinio (ar vidurinio) ugdymo programas 

sutartis) aplankai sukuriami, jei mokykloje vykdomos atitinkamos programos.  

  Sutartys registruojamos pagal tipus į kiekvienam sutarties tipui registruoti skirtą aplanką. Nurodytoje aplanko vietoje atitinkamai įrašoma 

„Dvišalės profesinio mokymo sutartys“, „Trišalės profesinio mokymo sutartys“ arba „Mokymo pagal pagrindinio (ar vidurinio) ugdymo programas sutartys“ 

(tik tos, kurios vykdomos be profesinio mokymo programos).  

  Atskirą sutarties tipą sudaro „Susitarimai dėl sutarties pakeitimo“. Juos pasirašant suteikiami originalūs numeriai ir datos, tačiau susitarimai dėl 

sutarties pakeitimo sudaro neatsiejamą pirminės sutarties dalį ir registruojamos atitinkamo tipo aplanke (t. y. „Dvišalės profesinio mokymo sutartys“, „Trišalės 

profesinio mokymo sutartys“ arba „Mokymo pagal pagrindinio (ar vidurinio) ugdymo programas sutartys“).  

  2011–2012 mokslo metais kompiuteriu registruojamos Sutartys kiekviename aplanke pradedamos registruoti nuo 1 numerio, vėlesniais metais 

registracija nuolat tęsiama kompiuteriui automatiškai suteikiant nuosekliai didėjantį numerį. Registracijos numerių seka yra nenutrūkstama ir nuosekliai 

didėjanti.   

  8 žurnalo skiltyje „Sutarties galiojimo pabaiga“ įrašoma mokymo įstaigos vadovo įsakymo, kuriuo patvirtinama, kad mokinys baigė ar pakeitė 

mokymo programą arba buvo išbrauktas iš mokinių sąrašų, data.  

Tais pačiais mokslo metais mokytis priimtų mokinių Mokymo sutarčių registracijos žurnalas galutinai suformuojamas pasibaigus tretiesiems nuo 

priėmimo mokslo metams, įrašius visus galutinius duomenis nuo Sutarties su mokiniu sudarymo iki Sutarties galiojimo pabaigos. Apie mokinius, kurių 

sutartys nustatytu 3 mokslo metų laikotarpiu nebuvo užbaigtos dėl akademinių atostogų, ar kitų priežasčių, 9 žurnalo skiltyje „Pastabos“, pažymima „Perkelta į 

.... m. m. mokinių Sutarčių žurnalą“, o visi duomenys turi būti perkeliami į kitų mokslo metų atitinkamo tipo aplanko pradžią paliekant tą patį sutarties 

registracijos numerį. 
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Lentelė. MOKYMO SUTARČIŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------sutartys 

 

 

 

Eil. 

nr.  

 

 

Mokinio pavardė ir vardas 

 

Asmens kodas 

 

Grupė/klasė 

 

Sutarties sudarymo 

data  

 

 

Sutarties 

numeris 

 

 

 

Mokymo programos 

(modulio) pavadinimas 

ir  

valstybinis kodas 

 

Sutarties 

galiojimo 

pabaiga  

 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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12 priedas. Statistinės ataskaitos „1-mokykla“ patikros aprašas 
 

 

 Apibendrinta informacija apie mokyklos turimas klases 

2 eilutė „Klasių komplektų skaičius iš viso“ turi atitikti 2 lentelės „Klasių komplektai“ 2 skiltį. 

3 eilutė „Mokinių skaičius iš viso“ turi atitikti B lentelės paskutinę eilutę „Viso mokykloje“  ir 1 lentelės „Klasės ir 

mokiniai“ 27 eilutės „Iš viso“ 3 skiltį. 

 Apibendrinta informacija apie mokyklos turimas ugdymo programas 

Pradinio ugdymo programa turi būti lygi 1 lent. „Klasės ir mokiniai“ 03-06 eil. 3 skilties sumai. 

Pagrindinio ugdymo programa turi būti lygi 1 lent. 07-12 ir 16, 17 eil. 3 skilties sumai. 

Vidurinio ugdymo programa turi būti lygi 1 lent. 14, 15, 18, 19 eil. 3 skilties sumai. 

Paskutinė eilutė „Viso mokykloje“ turi būti lygi 1 lent. 27 eil. 3 skilčiai. 

 Klasės ir mokiniai 2011 m. rugsėjis 01 d.  

1 lent. 27 eil. „Iš viso“ 3 skiltis turi atitikti A lent. 3 eil. „Mokinių skaičius iš viso“ ir B lent. paskutinę eilutę „Viso 

mokykloje“. 

1 lent. 02 eil. 3 skiltyje esantys  priešmokyklinukai nepriskaičiuojami į 27 eil. „Iš viso“, t.y. į bendrą mokinių 

skaičių. 

Mokinių skaičius pagal mokomąją kalbą kiekvienoje klasėje turi būti lygus 3 skilties „mokinių skaičiui“ toje 

klasėje. 

1 lent. 24-26 eil. „profesinio mokymo“ 3 skilties mokiniai priskaičiuojami 27 eil. 3 skiltyje. 

Darbinio ugdymo mokiniai, turintys kompleksinius sutrikimus neturi patekti į 1 lent. 21-23 eil. 21 skiltį „turinčių 

kompleksinius sutrikimus“. 

 Klasių komplektai  

2 lent. 2 skilties „Klasių komplektų skaičius“ bendra suma turi atitikti A lent. 2 eil. 1 skilčiai. 

Darbinio ugdymo klasės ir Profesinio mokymo klasės į 2 lentelę nepatenka. 

 Specialiųjų poreikių mokiniai bendrojo ugdymo mokyklų bendrosiose klasėse 

3 lentelėje turi patekti tik bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, turintys specialiųjų poreikių ir besimokantys 

bendrojo ugdymo klasėse. 

3 lent. 2-13 skiltys turi atitikti 17 eil. 1 skiltį „Iš viso mokoma spec. poreikių mokinių bendrojo ugdymo klasėse“. 

Kiekvienam specialiojo ugdymo mokiniui turi būti priskirta sutrikimų rūšis ir specialiųjų poreikių grupė. 

3 lent. 14a, 14b, 14c, 14d skilčių „Specialiųjų ugdymosi poreikių grupės“ suma  turi būti lygi 17 eil. 1 skilties 

sumai. 

Jeigu mokinys mokosi pagal adaptuotą ugdymo programą, tai jam būtina nurodyti sutrikimą. 

3 lent. 15 skiltis „mokosi pagal adaptuotą dalyko (-ų) programą“ gali būti lygi arba mažiau 1 ir 16 skilčiai. 

 Užsienio kalbų mokymas 

4 lent. 01-17 eil. turi būti lygi 18 eil. „Iš viso“ 1 skilties sumai. 

 Pamainumas 

 Pailgintos dienos grupė 

 Kryptingas meninis ugdymas 

 Mokiniai užsieniečiai 

 Dorinis ugdymas 

9 lent. 01-09 eil. 1 skiltis turi būti lygi 10 eil. „Iš viso“ 1 skilties sumai. 

Mokinių skaičius, besimokančių tikybos ir etikos, turi būti lygus mokinių skaičiui, esančiam 1 lent. 27 eil. 3 

skiltyje. 

9 lent. 10-11 eil. 1 skiltis turi būti lygi 1 lent. 27 eil. 3 skilties sumai. 

 Nustatyti sutrikimai (specialiųjų mokyklų ir spec. klasių mokiniams) 

10 lentelėje atvaizduojami mokinių sutrikimai tų mokyklų, kurios turi specialiąsias ir lavinamąsias klases. 

Pagrindinių sutrikimų skaičius turi būti lygus mokinių skaičiui šiose klasėse. 

Mokinių skaičius iš viso 1 lent. 02 eil. ir 27 eil. 22 ir 23 skilčių suma turi būti lygi mokinių skaičiui iš viso 10 lent. 

12 eil. 1 skilčiai. 

10 lent. 12 eil. 1 skiltis turi būti lygi 1 lent. 27 eil. 1 skilčiai.  

 Mokinių laidos 2011 m. 

11 lent. 01 eil. turi būti išsilavinimo ir pasiekimų pažymėjimus gavusių, ir likusių kartoti kursą mokinių skaičius. 

11 lent. 02 ir 03 eil. 1, 3, 5, 7, 9, 11 skilčių ir 12 lent. 09 eil. 2, 4, 6, 10 skilčių suma turi būti lygi 11 lent. 01  eil. 1, 

3, 5, 7, 9, 11 skiltims. 

11 lent. 02 eil. 5, 7, 9, 11 skiltys turi būti lygios 16 lent. 20 eil. 1, 2, 3, 4 skiltims. 

11 lent. 02 eil. 6, 8, 10, 12 skiltys turi atitikti 16 lent. 20 eil. 5, 6, 7, 8 skiltims. 

 Mokinių kaita mokykloje per 2010-2011 m.m. 

12 lent. 02 eil. rodo visus mokslo metų eigoje išvykusius mokinius, taip pat ir gavusius pažymėjimus arba paliktus 

kartoti kurso, išvykusius dėl mokyklos reorganizacijos, išskyrus, išvykusius „dėl mokyklos baigimo“. 

03 eil. išvykę ir pašalinti iš mokyklos. 

04 eil. išvykę ir neturintys 16 metų. 
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05 eil. išvykę 16-mečiai, nebaigę 10 klasės (ši eilutė pildoma tik 10 klasės mokiniams). 

06 eil. rodo išvykusius iš mokyklos, kurie buvo palikti kartoti kurso. 

Į 12 lent. 07 eilutę patenka mokiniai: 

 perkelti į naujus mokslo metus, 

 palikti kartoti kurso ir neišvykę, 

 išvyko su priežastimi : 

 1)mokslo užbaigimas mokykloje (tik baigiamosios klasės mokiniams); 

 2) nelaikyti baigiamieji egzaminai (tik baigiamosios klasės mokiniams);  

 3) neišlaikyti baigiamieji egzaminai (tik baigiamosios klasės mokiniams);  

 4) nebaigta programa (ši priežastis gali būti tik 12-okui). 

12 lent. 08 ir 09 eil. suma turi būti lygi 07 eilutei. 

       13.1 Mokinių vežiojimas 2011-2012 m.m. (mokinių atvežimas iš namų į mokyklą) 
13.1 lent. 01-05 eil. 1 skilties suma turi būti lygi 06 eil. 1 skilčiai. 

13.1 lent. 06 eil. 2-6 skilčių suma turi būti lygi 06 eil. 7 skilčiai. 

11-12 klasių, III-IV gimn. klasių pavežėjimai į mokyklą ir iš mokyklos nežymimi. 

      13.2 Mokinių vežiojimas 2011-2012 m.m. (mokinių parvežimas iš mokyklos į namus) 

      14. Bendrojo ugdymo mokyklos mokinių amžius 

Visi mokiniai, atvykę į pirmą klasę pirmą kartą turi patekti į 3 skiltį „iš jų naujai įstoję į 1 kl.“, išskyrus tuos, kurie 

buvo palikti kartoti kurso 1 klasėje pakartotinai. 

14 lent. 3 skiltis „ iš jų naujai įstoję į 1 kl.“ yra 1-os klasės mokinių skaičius be antramečių. 

14 lent. 29 eil. turi atitikti 1 lent. 3 skilties 01, 03-20 eilučių duomenis. 

14 lent. 29 eil. 21 skiltis turi atitikti 1 lent. 3 skilties 21-26 eilučių sumą. 

14 lent. 29 eil. 22 skiltis turi atitikti 1 lent. 3 skilties 27 eilutę. 

      15. Iš jų mergaičių amžius 

15 lent. 2 skiltis „iš jų naujai įstoję į 1 kl.“ yra 1-os klasės mergaičių skaičius be antramečių. 

15 lent. 29 eil. turi atitikti 1 lent. 12 skilties 01, 03-20 eilučių duomenis. 

15 lent. 29 eil. 21 skiltis turi atitikti 1 lent. 12 skilties 21-26 eilučių sumą. 

15 lent. 29 eil. 22 skiltis turi atitikti 1 lent. 12 skilties 27 eilutę. 

     16. 2011 m. gavusių išsilavinimo pažymėjimą mokinių amžius 

16 lent. 20 eil. mokinių skaičius turi sutapti  su 11 lentelės 02 eil. mokinių skaičiumi atitinkamose klasėse.  

16 lent. 20 eil. 1, 2, 3, 4 skiltys turi atitikti 11 lent. 02 eil. 5, 7, 9, 11 skiltims. 

16 lent. 20 eil. 5, 6, 7, 8 skiltys turi atitikti 11 lent. 02 eil. 6, 8, 10, 12 skiltims. 

 

 

13 priedas. Statistinės ataskaitos „PM-mokiniai“ patikros aprašas 
 

I lentelė 5 skiltis 1001 eilutė = 2 lentelė 17 skiltis 20 eilutė  

I lentelė 6 skiltis 1001 eilutė = 2 lentelė 18 skiltis 20 eilutė 

1 lentelė 1 skiltis1001 eilutė = 2 lentelė (19+20) skiltys 20 eilutė 

 

I lentelė 1 skiltis 1001 eilutė = 8 lentelė 1 skiltis 09 eilutė 

I lentelė 1 skiltis 1002 eilutė = 8 lentelė 1 skiltis 10 eilutė 

 

I lentelė 5 skiltis (1003+1005+1007) eilutės = 2 lentelė 1 skiltis 20 eilutė 

I lentelė 6 skiltis (1003+1005+1007) eilutės = 2 lentelė 2 skiltis 20 eilutė 

I lentelė 1 skiltis (1003+1005+1007) eilutės = 2 lentelė 3 skiltis 20 eilutė = 8 lentelė 1 skiltis 01 eilutė 

I lentelė 1 skiltis (1004+1006+1008) eilutės = 2 lentelė 4 skiltis 20 eilutė = 8 lentelė 1 skiltis 02 eilutė 

 

I lentelė 5 skiltis 1011 eilutė = 2 lentelė 5 skiltis 20 eilutė 

I lentelė 6 skiltis 1011 eilutė = 2 lentelė 6 skiltis 20 eilutė 

I lentelė 1 skiltis 1011 eilutė = 2 lentelė 7 skiltis 20 eilutė = 8 lentelė 1 skiltis 03 eilutė 

I lentelė 1 skiltis 1012 eilutė = 2 lentelė 8 skiltis 20 eilutė = 8 lentelė 1 skiltis 04 eilutė 

 

I lentelė 5 skiltis 1013 eilutė = 2 lentelė 9 skiltis 20 eilutė 

I lentelė 6 skiltis 1013 eilutė = 2 lentelė 10 skiltis 20 eilutė 

I lentelė 1skiltis 1013 eilutė = 2 lentelė 11 skiltis 20 eilutė = 8 lentelė 1 skiltis 05 eilutė 

I lentelė 1skiltis 1014 eilutė = 2 lentelė 12 skiltis 20 eilutė = 8 lentelė 1 skiltis 06 eilutė 

 

I lentelė 5 skiltis 1015 eilutė = 2 lentelė 13 skiltis 20 eilutė 

I lentelė 6 skiltis 1015 eilutė = 2 lentelė 14 skiltis 20 eilutė 

I lentelė 1skiltis 1015 eilutė = 2 lentelė 15 skiltis 20 eilutė = 8 lentelė 1 skiltis 07 eilutė 

I lentelė 1skiltis 1016 eilutė = 2 lentelė 16 skiltis 20 eilutė = 8 lentelė 1 skiltis 08 eilutė 

 

1 lentelė 13 skiltis 1001 eilutė = 3 lentelė 9 skiltis 19 eilutė 
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1 lentelė 13 skiltis 1002 eilutė = 3 lentelė 10 skiltis 19 eilutė 

 

1 lentelė 9 skiltis (1003 + 1005+1007) eilutės = 1 lentelė (11+12) skiltys (1003 + 1005 + 1007) eilutės =  

= 3 lentelė 1 skiltis 19 eilutė 

1 lentelė 10 skiltis (1003 + 1005 +1007) eilutės = 1 lentelė (11+12) skiltys (1003 + 1005 + 1007) eilutės =  

= 3 lentelė 2 skiltis 19 eilutė 

 

1 lentelė 9 skiltis 1011 eilutė = 1 lentelė (11+12) skiltys 1011 eilutė = 3 lentelė 3 skiltis 19 eilutė 

1 lentelė 10 skiltis 1011 eilutė = 1 lentelė (11+12) skiltys 1012 eilutės = 3 lentelė 4 skiltis 19 eilutė 

 

1 lentelė 9 skiltis 1013 eilutė = 1 lentelė (11+12) skiltys 1013 eilutė = 3 lentelė 5 skiltis 19 eilutė 

1 lentelė 10 skiltis 1013 eilutė = 1 lentelė (11+12) skiltys 1014 eilutės = 3 lentelė 6 skiltis 19 eilutė 

 

1 lentelė 9 skiltis 1015 eilutė = 1 lentelė (11+12) skiltys 1015 eilutė = 3 lentelė 7skiltis 19 eilutė 

1 lentelė 10 skiltis 1015 eilutė = 1 lentelė (11+12) skiltys 1016 eilutės = 3 lentelė 8 skiltis 19 eilutė 

 

1 lentelė 5 skiltis 1017 eilutė = 4 lentelė1 skiltis „Iš viso“ eilutė = 4 lentelė (2+3) skiltys „Iš viso“ eilutė = 4 lentelė 

(4+5+6+7) skiltys „Iš viso“ eilutė. 

 

6 lentelė 1 skiltis 06 eilutė = 6 lentelė (2+3) skiltys 06 eilutė 

 

7 lentelė 1 skiltis = 7 lentelė (2+3) skiltys. 

 

8 lentelė 1 skiltis 01 eilutė = 8 lentelė01 eilutė skiltys (2+4+6+8+10+12+14+16+18+20+22+23)  

8 lentelė 1 skiltis 02 eilutė = 8 lentelė02 eilutė skiltys (2+4+6+8+10+12+14+16+18+20+22+23)  

 

8 lentelė 1 skiltis 03 eilutė = 8 lentelė 03 eilutė skiltys (2+4+6+8+10+12+14+16+18+20+22+23)  

8 lentelė 1 skiltis 04 eilutė = 8 lentelė 04 eilutė skiltys (2+4+6+8+10+12+14+16+18+20+22+23)  

8 lentelė 1 skiltis 05 eilutė = 8 lentelė 05 eilutė skiltys (2+4+6+8+10+12+14+16+18+20+22+23)  

8 lentelė 1 skiltis 06 eilutė = 8 lentelė 06 eilutė skiltys (2+4+6+8+10+12+14+16+18+20+22+23)  

8 lentelė 1 skiltis 07 eilutė = 8 lentelė 07 eilutė skiltys (2+4+6+8+10+12+14+16+18+20+22+23)  

8 lentelė 1 skiltis 08 eilutė = 8 lentelė 08 eilutė skiltys (2+4+6+8+10+12+14+16+18+20+22+23)  

8 lentelė 1 skiltis 09 eilutė = 8 lentelė 09 eilutė skiltys (2+4+6+8+10+12+14+16+18+20+22+23)  

8 lentelė 1 skiltis 10 eilutė = 8 lentelė 10 eilutė skiltys (2+4+6+8+10+12+14+16+18+20+22+23)  

 

9 lentelė 1 skiltis 01 eilutė = Praėjusių metų  PM ataskaitos 1 lentelė 5 skiltis 1017 eilutė 

9 lentelė 2 skiltis 01 eilutė = 9 lentelė (3+4+5) skiltys 01 eilutė 

9 lentelė 6 skiltis 01 eilutė = 9 lentelė (7+8+9+10) skiltys 01 eilutė 

 

10 lentelė 1 skiltis 1005 eilutė = 10 lentelės priedo, paskutinė skiltis, (1006 + 1008 ) eilutės 

10 lentelė 2 skiltis 1005 eilutė = 10 lentelės priedo, paskutinė skiltis, (1007 + 1009 ) eilutės 

 

11 lentelė 1 skiltis 01 eilutė = 8 lentelė 3 skiltis (01+03+05+07+09) eilutės 

11 lentelė 2 skiltis 01 eilutė = 8 lentelė 5 skiltis (01+03+05+07) eilutės 

11 lentelė 3 skiltis 01 eilutė = 8 lentelė 7 skiltis (01+03+05+07 eilutės 

11 lentelė 4 skiltis 01 eilutė = 8 lentelė 9 skiltis (01+03+05+07) eilutės 

11 lentelė 5 skiltis 01 eilutė = 8 lentelė 24 skiltis (01+03+05+07) eilutės 

 

https://mokiniai.emokykla.lt/Ataskaita/GetPMLastYear?DATA=10%2F01%2F2011%2000%3A00%3A00&INSTITUCIJA_IDS=4313&printExl=printExl
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