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1. SANTRAUKA
1.1. Šis dokumentas yra Švietimo valdymo informacinės sistemos specifikacija,
kurioje aprašoma sistemos paskirtis, tikslai, uždaviniai, kompiuterizuojamo objekto esama ir
pageidaujama būsena, pageidaujamos būsenos įgyvendinimas, modulinė ir funkcinė sandara,
informacijos srautai ir procesai, vartotojai, veiklos scenarijai ir panaudojimo atvejai, darbo
vietose vykdomos funkcijos ir jų tarpusavio ryšiai, sistemos kūrimo ir aptarnavimo sąnaudos,
prognozuojama sistemos nauda, keliami reikalavimai, sistemos projekto valdymas.
1.2. Švietimo valdymo informacinės sistemos specifikaciją užsakęs subjektas:
Pavadinimas
Juridinio asmens kodas
Buveinės adresas
Telefono/ fakso numeris
Elektroninio pašto adresas
Internetinės svetainės adresas

Švietimo informacinių technologijų centras
190996082
Suvalkų g. 1, LT-03106 Vilnius
Tel. (8 5) 235 61 50, faks. (8 5) 235 61 55
info@ipc.lt
http://www.ipc.lt/

1.3. Informacinės sistemos trumpasis pavadinimas (identifikavimo kodas): ŠVIS.
1.4. Informacinės sistemos tipas: žinybinė.
1.5. Informacinės sistemos valdytojas ir tvarkytojas: Švietimo informacinių
technologijų centras.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. spalio 10
d. įsakymo Nr. V-1832 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr.
ISAK-2179 „Dėl švietimo valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
2 punktu, informacinės sistemos valdytojo funkcijas pavesta vykdyti informacinės sistemos
tvarkytojui – Švietimo informacinių technologijų centrui.
1.6. Temos, kurios rėmuose yra kuriama informacinė sistema, vardas: visų lygių
švietimo ir mokslo stebėsenos subjektams stebėsenos sąlygų sudarymas bei viešųjų paslaugų
visuomenei teikimas nuotoliniu ryšiu.
1.7. Informacinės sistemos paskirtis: teikti švietimo ir mokslo būklės informaciją.
1.8. Sprendimai, kuriais pagristas informacinės sistemos kūrimas:
1.8.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 gegužės 28 d. nutarimas Nr. 759
„Dėl mokyklų tobulinimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 54-2130);
1.8.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 24 d. nutarimas Nr. 82
„Dėl Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatų įgyvendinimo programos
patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 12-391);
1.8.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. lapkričio 10 d.
įsakymas Nr. ISAK–2240 „Dėl Valstybės švietimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“
(Žin., 2005, Nr.141-5082; 2010, Nr.77-3984);
1.8.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. spalio 10 d.
įsakymas Nr. V-1832 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr.
ISAK-2179 „Dėl švietimo valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(Žin., 2006, Nr. 141-5436; 2010, Nr. 79-4133);
1.8.5. Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2009 m. vasario 9
d. įsakymas Nr. V1-12 „Dėl Švietimo valdymo informacinės sistemos saugos nuostatų
patvirtinimo“.
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2. PANAUDOTŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
2.1. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 381804);
2.2. Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas (Žin., 2009, Nr. 54-2140);
2.3. Lietuvos Respublikos Profesinio mokymo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 98-2478;
2007, Nr. 43-1627; 2009, Nr. 93-3973; 2010, Nr. 67-3338);
2.4. Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 86-2043;
2004, Nr. 124-4488);
2.5. Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas (Žinios, 1993, Nr. 54-1048; 1999 Nr.
114-3299);
2.6. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių
įstaigų įstatymas (Žin., 2000 Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);
2.7. Lietuvos Respublikos valstybes ir tarnybos paslapčių įstatymas (Žin., 1999, Nr.
105-3019; 2004, Nr. 4-29);
2.8. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996,
Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);
2.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 gegužės 28 d. nutarimas Nr. 759 „Dėl
mokyklų tobulinimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 54-2130; 2005, Nr. 11-340);
2.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 19 d. nutarimas Nr. 451
„Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin.,
2004, Nr. 58-2061);
2.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimas Nr. 952
„Dėl duomenų apsaugos valstybės ir vietos savivaldos informacinėse sistemose“ (Žin. 1997,
Nr. 83-2075; 2003, Nr. 2-45);
2.12. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės direktoriaus 2004 m. spalio 15 d įsakymas Nr. T-131 „Dėl valstybės
informacinių sistemų kūrimo metodinių dokumentų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 1555679);
2.13. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 22 d.
įsakymas Nr. ISAK-2617 „Dėl Integralių švietimo ir mokslo informacinių sistemų kūrimo
strategijos ir jos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 2-25);
2.14. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 8 d.
įsakymas Nr. ISAK-190 „Dėl Integralių švietimo ir mokslo informacinių sistemų ir registrų
kūrimo koordinavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 21-805);
2.15. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 20 d.
įsakymas Nr. ISAK-1852 „Dėl Duomenų mainų tarp švietimo ir mokslo informacinių
sistemų ir registrų reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 102-4181);
2.16. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. sausio 23 d.
įsakymas Nr. ISAK-153 „Dėl Metodinių reikalavimų integralioms švietimo ir mokslo
informacinėms sistemoms patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 15-535);
2.17. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. vasario 8 d.
įsakymas Nr. ISAK-348 „Dėl Reikalavimų integraliems švietimo ir mokslo registrams
patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 21-775);
2.18. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 19 d.
įsakymas Nr. ISAK-2400 „Dėl Švietimo ir mokslo institucijų poreikiams būtinų valstybės
registrų naudojimo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 1-33);
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2.19. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. spalio 10 d.
įsakymas Nr. V-1832 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr.
ISAK-2179 „Dėl švietimo valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(Žin., 2006, Nr. 141-5436; 2010, Nr. 79-4133; 2012, Nr. );
2.20. Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2009 m. birželio 29 d.
įsakymas Nr. V1-12 „Dėl Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenų saugos
nuostatų patvirtinimo“;
2.21. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugsėjo 23 d.
įsakymas Nr. V-1591 „Dėl Švietimo ir mokslo institucijų registro reorganizavimo ir švietimo
ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. ISAK-1871 „Dėl Švietimo ir mokslo
institucijų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 60-2333; 2010, Nr.
114-5862);
2.22. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 12 d.
įsakymas Nr. ISAK-1804 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymo
Nr. ISAK-657 „Dėl Švietimo ir mokslo institucijų registro duomenų saugos nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 99-4024);
2.23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. 316
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 294 „Dėl Studijų ir
mokymo programų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., Nr. 1998,
Nr. 25-647; 2010, Nr. 21-996; 2010, Nr. 21-996);
2.24. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. balandžio 28 d.
įsakymas Nr. ISAK-812 „Dėl Studijų ir mokymo programų registro duomenų saugos
nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 50-1840);
2.25. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1749
„Dėl studijų sričių ir krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo ir
kvalifikacinių laipsnių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 158-7135);
2.26. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. vasario 19 d.
įsakymas Nr. V-222 „Dėl studijų kryptis sudarančių šakų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2010,
Nr. 22-1054);
2.27. 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);
2.28. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodžio 8 d.
įsakymas Nr. ISAK-3369 „Dėl Mokinių registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“
(Žin., 2009, Nr. 6-180);
2.29. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 16 d.
įsakymas Nr. ISAK-1245 „Dėl Studentų registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir
veiklos pradžios nustatymo“ (Žin., 2009, Nr. 74-3038; 2009, Nr. 135-5896);
2.30. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. vasario 5 d.
įsakymas Nr. V-173 „Dėl Studentų registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (Žin.,
2010, Nr. 18-842);
2.31. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. spalio 19 d.
įsakymas Nr. ISAK-2079 „Dėl Pedagogų registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir
veiklos pradžios nustatymo“ (Žin., 2009, Nr. 127-5519);
2.32. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. lapkričio 2 d.
įsakymas Nr. ISAK-2175 „Dėl Pedagogų registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“
(Žin., 2009, Nr. 133-5814);
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2.33. Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2011 m. gegužės 2 d.
įsakymas Nr. V1-60 „Dėl Švietimo ir mokslo institucijos informacinės sistemos tipinių
dokumentų patvirtinimo“;
2.34. Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2009 m. birželio 9 d.
įsakymas Nr. V1-63 “Dėl Švietimo ir mokslo informacinių sistemų, registrų ir klasifikatorių
apskaitos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“;
2.35. Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2009 m. birželio 30 d.
įsakymas Nr. V1-74 „Dėl Švietimo ir mokslo informacinių sistemų, registrų ir klasifikatorių
apskaitos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“.
3. ŠVIS PASKIRTIS IR TIKSLAI
3.1. ŠVIS paskirtis – teikti švietimo ir mokslo būklės informaciją.
3.2. ŠVIS tikslai:
3.2.1. užtikrinti duomenų gavėjams ir naudotojams prieigą prie reikalingų švietimo
ir mokslo duomenų, rodiklių, rodiklių aprašų, teisės aktų susijusių su švietimo ir mokslo
būkle;
3.2.2. užkirsti kelią švietimo ir mokslo duomenų apie švietimą ir mokslą rinkimo
dubliavimui;
3.2.3. reguliariai teikti IS gavėjams pagal IS duomenis parengtas tipines duomenų
ataskaitas;
3.2.4. teikti IS naudotojams reikalingus IT įrankius įgalinančius ruošti nestandartines
ataskaitas su švietimo ir mokslo duomenimis (IS naudotojams sudaromos galimybės darbo
vietoje atlikti norimų IS duomenų užklausas, analizuoti ir išsaugoti parengtus IS duomenis,
kurti ir platinti savo ataskaitas bei dokumentus, reguliariai teikti pagal IS duomenis parengtas
tipines duomenų ataskaitas);
3.2.5. teikti savivaldybių IS naudotojams galimybes kurti renkamų savo reikmėms
unikalius duomenų rinkinius ir rodiklius;
3.2.6. teikiant duomenis IS naudotojams ir gavėjams nurodomi duomenų teikėjai,
kurių duomenys panaudoti rengiant IS duomenis.
4. KOMPIUTERIZUOJAMO OBJEKTO PAGEIDAUJAMA BŪSENA
4.1. Kompiuterizuojamo objekto apibūdinimas
4.1.1. ŠVIS skirta rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti ir teikti sistemos naudotojams
patogia forma ir lengvai prieinamus duomenis, rodiklius apie švietimą ir mokslą. Naudotojai
gaunamus duomenis naudos švietimo politikos formavimo ir stebėsenos poreikiams tenkinti
– reikalingiems sprendimams priimti, švietimo biudžetui formuoti, stebėti švietimo procesus
ir savalaikiai juos vertinti, teikti kokybišką švietimo ir mokslo būklės informaciją.
4.1.2. Šiai paskirčiai atlikti ŠVIS palaiko sąsajas su švietimo ir mokslo registrais,
informacinėmis sistemomis, su kitais registrais, duomenų bazėmis bei informacinėmis
sistemomis, kurių kaupiami duomenys reikalingi ŠVIS veiklai užtikrinti.
4.1.3. ŠVIS struktūra formuojama teminiu ir teritoriniu aspektais:
4.1.3.1. Informavimo procese dalyvaujančių juridinių ir fizinių asmenų aspektu
apima:
4.1.3.1.1. ministerijas ir savivaldybių administracijas;
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4.1.3.1.2. ministerijų, savivaldybių administracijų reguliavimo ir kitose
sferose veikiančias švietimo ir mokslo institucijas – juridinius
asmenis ir nejuridinius jų padalinius;
4.1.3.1.3. fizinius asmenis.
4.1.3.2. Informaciniu aspektu apima:
4.1.3.2.1. registrų teikiamus duomenis;
4.1.3.2.2. informacinių sistemų teikiamus duomenis;
4.1.3.2.3. duomenų teikėjų teikiamus duomenis;
4.1.3.2.4. statistinius duomenis;
4.1.3.2.5. aprašomuosius duomenis.
4.1.4. ŠVIS duomenys kaupiami tarnybinėje stotyje, esančioje Švietimo informacinių
technologijų centre.
4.2. ŠVIS laikoma informacija
4.2.1. Teisės aktų duomenų bazėje kaupiama:
4.2.1.1. nuorodos į teisės aktus oficialiose teisės aktų duomenų bazėse arba
dokumentų kopijos, jei dokumentai nepaskelbti;
4.2.1.2. duomenys, nusakantys ryšius tarp dokumentų arba dokumentu kopijų;
4.2.2. Rodiklių duomenų bazėje kaupiami:
4.2.2.1. rodiklio pavadinimas;
4.2.2.2. nuoroda į Informacinės sistemos teisės aktų bazę, kurioje nustatytas
rodiklis;
4.2.2.3. rodiklio aprašymas;
4.2.2.4. rodiklio skaičiavimo algoritmas;
4.2.2.5. duomenys rodikliui skaičiuoti su nuoroda į Informacinės sistemos
statistinių duomenų bazę;
4.2.2.6. rodiklio pateikimo periodiškumas, formos, būdai ir pjūviai;
4.2.2.7. rodiklio skaitinė reikšmė.
4.2.3. Aprašomųjų duomenų bazėje kaupiami:
4.2.3.1. aprašomojo duomens pavadinimas;
4.2.3.2. aprašomojo duomens reikšmės data;
4.2.3.3. aprašomojo duomens lygmuo;
4.2.3.4. aprašomosios informacijos santrauka;
4.2.3.5. aprašomojo duomens ryšys su Rodiklių baze;
4.2.3.6. aprašomoji informacija.
4.2.4. Statistinių duomenų bazėje kaupiami duomenys reikalingi rodiklių
skaičiavimui:
4.2.4.1. statistinio duomens pavadinimas;
4.2.4.2. statistinio duomens reikšmės data;
4.2.4.3. statistinio duomens reikšmės lygmuo;
4.2.4.4. statistinio duomens ryšys su klasifikatorių duomenų bazės
klasifikatoriumi;
4.2.4.5. statistinio duomens skaitinė reikšmė.
4.2.5. Statistiniai duomenys gaunami iš šių duomenų bazių, registrų, informacinių
sistemų:
4.2.5.1.1. Mokinių registras;
4.2.5.1.2. Studentų registras;
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4.2.5.1.3. Švietimo ir mokslo institucijų registras;
4.2.5.1.4. Pedagogų registras;
4.2.5.1.5. Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė
sistema;
4.2.5.1.6. Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registras;
4.2.5.1.7. Švietimo ir mokslo informacinių sistemų, registrų ir klasifikatorių
apskaitos informacinė sistema;
4.2.5.1.8. Socialinės paramos informacinė sistema;
4.2.5.1.9. Elektroniniai dienynai;
4.2.5.1.10. Diplomų ir atestatų registras;
4.2.5.1.11. Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registras;
4.2.5.1.12. Licencijų registras;
4.2.5.1.13. Nacionalinio egzaminų centro IS;
4.2.5.1.14. Gyventojų registras;
4.2.5.1.15. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu
ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registras;
4.2.5.1.16. SVEIDRA;
4.2.5.1.17. Lietuvos statistikos departamentas;
4.2.5.1.18. Lietuvos darbo birža IS;
4.2.5.1.19. Bendro priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas informacinė
sistema;
4.2.6. Kiti ŠVIS reikalingi statistiniai duomenys gaunami naudojant tiesioginį
duomenų įvedimą per Web prieigą (rankinis duomenų įvedimas/sąrašinis duomenų
įvedimas).
4.2.7. Registruotų sistemos naudotojų duomenų bazėje kaupiami duomenys: ŠVIS
naudotojo vardas, pavardė, įstaiga kurioje jis dirba, prisijungimo vardas, slaptažodis, prieigos
lygis.
4.2.8. Klasifikatorių duomenų bazėje kaupiami klasifikatorių, naudojamų statistinių
duomenų bazėje, duomenys.
4.2.9. Nuorodose į kitas informacines sistemas saugoma informacija apie jas bei
trumpi jų aprašai.
4.3. ŠVIS naudotojų grupės ir funkcijos, naudotojams teikiama informacija
4.3.1. Sistemos naudotojai yra skirstomi į šias grupes:
4.3.1.1. Administratoriai – tai registruoti sistemoje, Švietimo informacinių
technologijų centro (informacinės sistemos tvarkytojo) darbuotojai, pagal
pareigines instrukcijas ar kitus teisės aktus paskirti administruoti ŠVIS;
4.3.1.2. Tvarkytojai (ITC) – tai registruoti sistemoje, Švietimo informacinių
technologijų centro (informacinės sistemos tvarkytojo) darbuotojai, pagal
pareigines instrukcijas ar kitus teisės aktus paskirti tvarkyti visas ŠVIS
duomenų bazes ir informaciją;
4.3.1.3. Tvarkytojai (savivaldybės) - tai registruoti sistemoje savivaldybių
darbuotojai, pagal pareigines instrukcijas ar kitus teisės aktus paskirti
tvarkyti atitinkamos savivaldybės duomenis bei informaciją;
4.3.1.4. Duomenų teikėjai – tai registruoti sistemoje, institucijų (informacinės
sistemos duomenų teikėjų) darbuotojai, pagal pareigines instrukcijas ar
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kitus teisės aktus paskirti įvesti savo institucijos duomenis ir gauti
atitinkamus duomenis ir informaciją;
4.3.1.5. Duomenų naudotojai – tai registruoti sistemoje darbuotojai, pagal
pareigines instrukcijas ar kitus teisės aktus gaunantis duomenis ir
informaciją apie švietimo būklę;
4.3.2. Duomenų gavėjai - tai neregistruoti sistemoje asmenys turintys prieigą prie IS
internetinės svetainės viešų duomenų ir informacijos arba gaunantys duomenis ir informaciją
pagal sutartis.
4.3.3. Naudotojų funkcijos ir naudotojams teikiama informacija:
4.3.3.1. Administratorius:
4.3.3.1.1. Sistemos naudotojų administravimas – naujų naudotojų kūrimas
(registravimas),
teisių
redagavimas,
vartotojų
šalinimas.
Administratoriai gali kurti bet kurio lygio naudotojus;
4.3.3.1.2. Sistemos konfigūravimas ir administravimas – daugiausia tai yra
sisteminėmis priemonėmis atliekamas programinės įrangos
konfigūravimas, sistemos pildomų protokolų peržiūra;
4.3.3.1.3. Duomenų archyvavimas – sisteminėmis priemonėmis vykdoma
funkcija – periodiškas IS duomenų bazės archyvavimas;
4.3.3.1.4. Klasifikatorių tvarkymas – IS naudojamų klasifikatorių tvarkymas;
4.3.3.1.5. Duomenų išrašų išorinėms sistemoms formavimas.
4.3.3.2. Tvarkytojas:
4.3.3.2.1. Švietimo informacinių technologijų centro tvarkytojas gali pasiekti
pagrindinius
duomenis (priklausomai nuo jų, kaip naudotojo,
padėties ir atsižvelgiant į būtinybę apsaugoti atskirus pradinius
duomenis nuo kai kurių naudotojų);
4.3.3.2.2. Savivaldybės tvarkytojas gali atlikti atitinkamus (punktas 4.3.3.2.1.)
veiksmus su atitinkamos savivaldybės duomenimis;
4.3.3.2.3. Švietimo informacinių technologijų centro tvarkytojas gali be
apribojimų pasiekti pirminius ir agreguotus duomenis, juos
eksportuoti ir su jais dirbti naudojant pasirinktas analizės, ataskaitų
sudarymo bei duomenų pateikimo priemones;
4.3.3.2.4. Savivaldybės tvarkytojas gali atlikti atitinkamus (punktas 4.3.3.2.3.)
veiksmus su atitinkamos savivaldybės duomenimis;
4.3.3.3. Duomenų teikėjas:
4.3.3.3.1. Gali įvesti duomenis apie savo švietimo ar mokslo instituciją
(institucijos duomenų teikėjas);
4.3.3.3.2. Gali įvesti duomenis už savo savivaldybės institucijas (savivaldybės
duomenų teikėjas);
4.3.3.3.3. Gali lengvai pasiekti pasirinktus agreguotus duomenis (kurie
priskirti jų tvarkomai institucijai) pasirinktomis analizės ir ataskaitų
sudarymo bei duomenų pateikimo priemonėmis, juos eksportuoti;
4.3.3.3.4. Gali lengvai pasiekti pasirinktus agreguotus duomenis (kurie
priskirti jų tvarkomai savivaldybei)
pasirinktomis analizės ir
ataskaitų sudarymo bei duomenų pateikimo priemonėmis, juos
eksportuoti;
4.3.3.4. Duomenų naudotojas (su teise gauti pirminius duomenis):
4.3.3.4.1. Gali gauti duomenis atitinkamais neapdorotų duomenų lentelių
pogrupiais, konsoliduotų duomenų lentelėse pateikiant apsaugotus
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jautrius ir riboto naudojimo duomenis (priklausomai ar tai
ministerijos, ar savivaldybės, ar institucijos naudotojas);
4.3.3.4.2. Gali lengvai pasiekti ir eksportuoti pasirinktus pirminius duomenis į
jų pasirinktas analizės ir ataskaitų sudarymo bei duomenų pateikimo
priemones (priklausomai ar tai ministerijos, ar savivaldybės, ar
institucijos naudotojas);
4.3.3.4.3. Gali be apribojimų pasiekti agreguotus duomenis, juos eksportuoti
ir su jais dirbti naudojant pasirinktas analizės, ataskaitų sudarymo bei
duomenų pateikimo priemones (priklausomai ar tai ministerijos, ar
savivaldybės, ar institucijos naudotojas);
4.3.3.5. Duomenų naudotojas (su teise gauti agreguotus duomenis):
4.3.3.5.1. Gali gauti duomenis atitinkamais agreguotų duomenų lentelių
pogrupiais, konsoliduotų duomenų lentelėse pateikiant apsaugotus
jautrius ir riboto naudojimo duomenis (priklausomai ar tai
ministerijos, ar savivaldybės, ar institucijos naudotojas);
4.3.3.5.2. Gali lengvai pasiekti ir eksportuoti pasirinktus agreguotus duomenis
į jų pasirinktas analizės ir ataskaitų sudarymo bei duomenų pateikimo
priemones (priklausomai ar tai ministerijos, ar savivaldybės, ar
institucijos naudotojas).
4.3.3.6. Duomenų gavėjas:
4.3.3.6.1. Gali gauti pagrindinių rodiklių reikšmes, pagal nustatytas rodiklio
pateikimo sąlygas (priklausomai ar tai ministerijos, ar savivaldybės,
ar institucijos naudotojas);
4.3.3.6.2. Gali gauti pagrindinius viešai publikuojamus statistinius duomenis
apie švietimo ir mokslo institucijas (priklausomai ar tai ministerijos,
ar savivaldybės, ar institucijos naudotojas);
4.3.3.6.3. Gali gauti duomenis pagal sutartis.
4.4. ŠVIS informacijos srautai
Informaciniai ŠVIS srautai pavaizduoti schemoje Pav. Nr.2 „ŠVIS principinė
architektūra“.
4.4.1. ŠVIS išoriniai informacijos srautai
4.4.1.1. Duomenys apie instituciją iš Švietimo ir mokslo institucijų registro:
Srauto šaltinis
ŠMIR
Šaltinio valdytojas
ŠMM
Šaltinio tvarkytojas
ITC
Srautą priimanti
ŠVIS
registras/informacinė sistema
Srauto tipas
Duomenų srautas
Srauto perdavimo būdas
Kompiuterinės ryšio priemonės
Srauto perdavimo greitis
Pagal tinklo pralaidumą
Srauto perdavimo periodiškumas
Pagal poreikį
arba sąlygos
Gaunami duomenys
Duomuo
Komentaras
Švietimo ir mokslo institucijos ir
Unikalus kodas (9,7, 4 ženklai)
11

jos skyrių (filialų, padalinių) kodas
Švietimo ir mokslo institucijos ir
jos skyrių (filialų, padalinių)
pavadinimai
Švietimo ir mokslo institucijos ir
jos skyrių (filialų, padalinių)
buveinė (adresas) ir pašto kodas
Švietimo ir mokslo institucijos ir
jos skyrių (filialų, padalinių) teisinė
forma
Švietimo ir mokslo institucijos ir
jos skyrių (filialų, padalinių)
teisinis statusas
Švietimo ir mokslo institucijos ir
jos skyrių (filialų, padalinių) grupė
Švietimo ir mokslo institucijos ir
jos skyrių (filialų, padalinių)
steigėjas (steigėjai), savininkas
(dalininkai)
Švietimo ir mokslo institucijos ir
jos skyrių (filialų, padalinių)
pagrindinė ir kitos paskirtys
Švietimo ir mokslo institucijos
priklausomybė
Švietimo ir mokslo institucijos ir
jos skyrių (filialų, padalinių)
pagrindinis ir kiti tipai
Švietimo ir mokslo instituciją
įregistravusios Registro tvarkymo
įstaigos pavadinimas, kodas

Švietimo ir mokslo institucijos ir jo skyrių (filialų,
padalinių) visas pavadinimas lietuvių kalba
Buveinė (adresas) tekstu ir struktūrizuotas pagal
Adresų registro klasifikatorius ir objekto buveinės
(adreso) elementus – namo numeris, korpuso numeris
Kodas, pavadinimas.
Duomuo klasifikuojamas
Kodas, pavadinimas.
Duomuo klasifikuojamas.
Kodas, pavadinimas.
Duomuo klasifikuojamas
Kodas, pavadinimas

Duomuo klasifikuojamas
Kodas, pavadinimas.
Duomuo klasifikuojamas
Kodas, pavadinimas.
Duomuo klasifikuojamas
Kodas, pavadinimas
Duomuo klasifikuojamas
Kodas, pavadinimas

Lentelė Nr. 1 „Duomenų srautas iš ŠMIR“

4.4.1.2. Duomenys apie mokinius iš Mokinių registro:
Srauto šaltinis
Mokinių registras
Šaltinio valdytojas
ŠMM
Šaltinio tvarkytojas
ITC
Srautą priimanti registras/informacinė
ŠVIS
sistema
Srauto tipas
Duomenų srautas
Srauto perdavimo būdas
Kompiuterinės ryšio priemonėmis
Srauto perdavimo greitis
Pagal tinklo pralaidumą
Srauto perdavimo periodiškumas arba
Duomenys atnaujinami kas parą.
sąlygos
Gaunami duomenys:
Duomuo
Komentaras
Duomenys apie mokinius
Teikiamų duomenų sąrašas - Priedas Nr.1
Lentelė Nr. 2 „Duomenų srautas iš MR“
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4.4.1.3. Duomenys apie mokytojus iš Pedagogų registro:
Srauto šaltinis
Pedagogų registras
Šaltinio valdytojas
ŠMM
Šaltinio tvarkytojas
ITC
Srautą priimanti registras/informacinė
ŠVIS
sistema
Srauto tipas
Duomenų srautas
Srauto perdavimo būdas
Kompiuterinės ryšio priemonėmis
Srauto perdavimo greitis
Pagal tinklo pralaidumą
Srauto perdavimo periodiškumas arba
Duomenys atnaujinami kas parą.
sąlygos
Gaunami duomenys:
Duomuo
Komentaras
Duomenys apie studentus
Teikiamų duomenų sąrašas - Priedas Nr.4
Lentelė Nr. 3 „Duomenų srautas iš PR“

4.4.1.4. Duomenys iš Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro
(SMPKR):
Srauto šaltinis
SMPR
Šaltinio valdytojas
ŠMM
Šaltinio tvarkytojas
ITC
Srautą priimanti registras/informacinė
ŠVIS
sistema
Srauto tipas
Duomenų srautas
Srauto perdavimo būdas
Kompiuterinės ryšio priemonėmis
Srauto perdavimo greitis
Pagal tinklo pralaidumą
Srauto perdavimo periodiškumas arba
Pagal poreikį
sąlygos
Gaunami duomenys
Duomuo
Komentaras
programos valstybinis kodas
Studijų/mokymo programos kodas (9
ženklai)
programos valstybinis kodas prieš
Studijų/mokymo programos kodas (9
perkoduojant
ženklai)
kryptis
Išskaičiuojama iš studijų programos kodo
programos įregistravimo data
Programos įregistravimo data
programos išregistravimo iš registro data
Programos išregistravimo data
programos pavadinimas lietuvių ir anglų
Programos pavadinimas lietuvių ir anglų
kalbomis
kalbomis
Lentelė Nr. 4 „Duomenų srautas iš SMPKR“

4.4.1.5. Duomenys iš Studentų registro:
Srauto šaltinis
Studentų registras
Šaltinio valdytojas
ŠMM
Šaltinio tvarkytojas
ITC
Srautą priimanti registras/informacinė
ŠVIS
sistema
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Srauto tipas
Srauto perdavimo būdas
Srauto perdavimo greitis
Srauto perdavimo periodiškumas arba
sąlygos
Gaunami duomenys:
Duomuo
Duomenys apie studentus

Duomenų srautas
Kompiuterinės ryšio priemonėmis
Pagal tinklo pralaidumą
Duomenys atnaujinami kas parą.

Komentaras
Teikiamų duomenų sąrašas - Priedas Nr.7

Lentelė Nr. 5 „Duomenų srautas iš SR“

4.4.1.6. Duomenys iš Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių
informacinės sistemos:
Srauto šaltinis
Nesimokančių vaikų ir mokyklos
nelankančių mokinių informacinė sistema
Šaltinio valdytojas
Šaltinio tvarkytojas
Srautą priimanti registras/informacinė
sistema
Srauto tipas
Srauto perdavimo būdas
Srauto perdavimo greitis
Srauto perdavimo periodiškumas arba
sąlygos
Gaunami duomenys:
Duomuo
Nesimokančių ir mokyklos nelankančių
mokinių informacinės sistemos duomenys

ŠMM
ITC
ŠVIS
Duomenų srautas
Kompiuterinės ryšio priemonėmis
Pagal tinklo pralaidumą
Pagal poreikį

Komentaras
Statistinis duomuo, statistinio duomens
pavadinimas (Teikiamų duomenų sąrašas
(statistinė ataskaita) - Priedas Nr. 8)

Lentelė Nr. 6 „Duomenų srautas iš NEMIS“

4.4.1.7. Tiesioginis duomenų įvedimas:
Srauto šaltinis
Švietimo ir mokslo institucijos
Srauto adresatas
ŠVIS
Srauto tvarkytojas
Švietimo ir mokslo institucijos
Srauto tipas
Švietimo ir mokslo institucijos duomenys
Srauto perdavimo būdas
Kompiuterinės ryšio priemonėmis
Srauto apimtis
Atitinkančios institucijos suderintos formos
tekstiniai ir skaitmeniniai duomenys
Srauto perdavimo greitis
Konkrečioje švietimo institucijoje interneto
duomenų perdavimo greitis
Srauto perdavimo periodiškumas arba Pagal poreikį
sąlygos
Duomenų pavidalas
Suderintos formos tekstiniai ir skaitmeniniai
duomenys
Intensyvumas
2500 švietimo institucijų per dieną
Duomenų srauto svarba registrui
Aukšta
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Srauto palaikymo priemonės
Srauto rodikliai:
Pavadinimas
Statistinis duomuo

SQL užklausos
Rodiklio aprašymas
Statistinio duomens reikšmė, pavadinimas

Lentelė Nr. 7 „Tiesioginis duomenų įvedimas“

4.4.1.8. Duomenys KRISIN:
Srauto šaltinis
Šaltinio valdytojas
Šaltinio tvarkytojas
Srautą priimanti registras/informacinė
sistema
Srauto tipas
Srauto perdavimo būdas
Srauto perdavimo greitis
Srauto perdavimo periodiškumas arba
sąlygos
Gaunami duomenys:
Duomuo
Švietimo klasifikatoriai (švietime
naudojamų klasifikatorių sąrašas
pateikiamas informacinėje sistemoje
KRISIN. Adresas http://www.krisin.smm.lt/krisin/klasifik
atoriai/klasifikatoriai.htm

KRISIN
ŠMM
ITC
ŠVIS
Duomenų srautas
Kompiuterinės ryšio priemonėmis
Pagal tinklo pralaidumą
Pagal poreikį

Komentaras
Klasifikatoriaus duomens skaitinė reikšmė,
klasifikatoriaus duomens pavadinimas

Lentelė Nr. 8 „Duomenų srautas iš KRISIN“

4.4.1.9. Duomenys iš SPIS:
Srauto šaltinis
Šaltinio valdytojas
Šaltinio tvarkytojas
Srautą priimanti registras/informacinė
sistema
Srauto tipas
Srauto perdavimo būdas

Srauto perdavimo greitis
Srauto perdavimo periodiškumas arba
sąlygos
Gaunami duomenys:
Duomuo
SPIS duomenys

SPIS
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
ŠVIS
Duomenų srautas
Kompiuterinės ryšio priemonėmis (webservisų
klientų programiniai kodai ir SQL užklausos kurios
prijungia sukompiliuotus webservisų klientų dll
pateikimai priede Nr.10)
Pagal tinklo pralaidumą
Pagal poreikį

Komentaras
Mokinių, kuriems skirtas nemokamas maitinimas,
skaičius.
Mokinių, kuriems skirti nemokami pusryčiai ir
pietūs, skaičius.
Nemokamai maitinamų mokinių skaičius.
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Nemokamai maitinamų (gavo pusryčius ir pietus)
mokinių, skaičius
Lentelė Nr. 9 „Duomenų srautas iš SPIS“

4.4.1.10. Duomenys iš elektroninių dienynų:
Srauto šaltinis
Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų
elektroniniai dienynai
Šaltinio valdytojas
Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigos
Šaltinio tvarkytojas
Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigos
Srautą priimanti registras/informacinė
ŠVIS
sistema
Srauto tipas
Duomenų srautas
Srauto perdavimo būdas
Kompiuterinės ryšio priemonėmis (webservisų
programiniai kodai ir SQL užklausos kurios
prijungia sukompiliuotus webservisų dll pateikiami
priede Nr. 10)
Srauto perdavimo greitis
Pagal tinklo pralaidumą
Srauto perdavimo periodiškumas arba
Pagal poreikį
sąlygos
Gaunami duomenys:
Duomuo
Komentaras
El. dienynų duomenys
Bendras pamokų skaičius.
Praleistų dėl pateisinamos priežasties pamokų
skaičius.
Praleistų del ligos pamokų skaičius.
Bendras praleistų pamokų skaičius
Lentelė Nr. 10 „Duomenų srautas iš el. dienynų“

4.4.1.11. Duomenys iš Gyventojų registro:
Srauto šaltinis
Gyventojų registras
Šaltinio valdytojas
Vidaus reikalų ministerija
Šaltinio tvarkytojas
Vidaus reikalų ministerija
Srautą priimanti registras/informacinė
ŠVIS
sistema
Srauto tipas
Duomenų srautas
Srauto perdavimo būdas
Kompiuterinės ryšio priemonėmis
Srauto perdavimo greitis
Pagal tinklo pralaidumą
Srauto perdavimo periodiškumas arba
Vieną kartą per mėnesį
sąlygos
Gaunami duomenys:
Duomuo
Komentaras
Demografiniai duomenys apie Lietuvos Teikti duomenis apie Lietuvos Respublikos
gyventojus
valstybiniu socialiniu draudimu apdraustus asmenis
ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjus.
Teikiamų duomenų sąrašas pateikti priede Nr. 11
Lentelė Nr. 11 „Duomenų srautas iš Gyventojų registro“

4.4.1.12. Duomenys iš Diplomų ir atestatų registro (DAR):
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Srauto šaltinis
Šaltinio valdytojas
Šaltinio tvarkytojas
Srautą priimanti registras/informacinė
sistema
Srauto tipas
Srauto perdavimo būdas
Srauto perdavimo greitis
Srauto perdavimo periodiškumas arba
sąlygos
Gaunami duomenys:
Duomuo
Duomenys apie išsilavinimą

Diplomų ir atestatų registras
Švietimo ir mokslo ministerija
Aukštosios, profesinės, bendrojo ugdymo
vidurinės mokyklos
ŠVIS
Duomenų srautas
Kompiuterinės ryšio priemonėmis
Pagal tinklo pralaidumą
Vieną kartą per metus

Komentaras
Kas metus iš Diplomų ir atestatų registro į duomenų
sandėlį automatiniu būdu perduodami duomenys
apie išsilavinimą.
Teikiamų duomenų sąrašas pateiktas priede Nr. 12

Lentelė Nr. 12 „Duomenų srautas iš Diplomų ir atestatų registro“

4.4.1.13. Duomenys iš Licencijų registro
Srauto šaltinis
Licencijų registras
Šaltinio valdytojas
Švietimo ir mokslo ministerija
Šaltinio tvarkytojas
Švietimo ir mokslo ministerija, Švietimo
informacinių technologijų centras
Srautą priimanti registras/informacinė
ŠVIS
sistema
Srauto tipas
Duomenų srautas
Srauto perdavimo būdas
Kompiuterinės ryšio priemonėmis
Srauto perdavimo greitis
Pagal tinklo pralaidumą
Srauto perdavimo periodiškumas arba
Vieną kartą per metus
sąlygos
Gaunami duomenys:
Duomuo
Komentaras
Perkelti duomenis apie licencijas vykdyti
formaliojo profesinio mokymo programas ir
Duomenys apie licencijas
leidimus vykdyti aukštojo mokslo studijas.
Teikiamų duomenų sąrašas pateiktas priede Nr. 13
Lentelė Nr. 13 „Duomenų srautas iš Licencijų registro“

4.4.1.14. Duomenys iš Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro
Srauto šaltinis
Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių
registras
Šaltinio valdytojas
Švietimo ir mokslo ministerija
Šaltinio tvarkytojas
Švietimo informacinių technologijų centras
Srautą priimanti registras/informacinė
ŠVIS
sistema
Srauto tipas
Duomenų srautas
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Srauto perdavimo būdas
Srauto perdavimo greitis
Srauto perdavimo periodiškumas arba
sąlygos
Gaunami duomenys:
Duomuo
Duomenys apie kvalifikacijos
tobulinimo programas

Kompiuterinės ryšio priemonėmis
Pagal tinklo pralaidumą
Vieną kartą per mėnesį

Komentaras
Pateikti duomenis apie kvalifikacijos tobulinimo
programas ir renginius.
Teikiamų duomenų sąrašas pateiktas priede Nr. 14

Lentelė Nr. 14 „Duomenų srautas iš Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių
registro“

4.4.1.15. Duomenys iš Nacionalinio egzaminų centro IS
Srauto šaltinis
Nacionalinio egzaminų centro IS
Šaltinio valdytojas
Švietimo ir mokslo ministerija
Šaltinio tvarkytojas
Švietimo informacinių technologijų centras
Srautą priimanti registras/informacinė
ŠVIS
sistema
Srauto tipas
Duomenų srautas
Srauto perdavimo būdas
Kompiuterinės ryšio priemonėmis
Srauto perdavimo greitis
Pagal tinklo pralaidumą
Srauto perdavimo periodiškumas arba
Vieną kartą per metus
sąlygos
Gaunami duomenys:
Duomuo
Komentaras
Duomenys apie mokinių ugdymo ir
Kas metus į ŠVIS duomenų sandėlį patenka
egzaminų pasiekimus
informacija apie pagrindinio ugdymo pasiekimus,
kalbų ir mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitas,
mokyklinius ir valstybinius brandos egzaminus,
valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos
Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus.
Teikiamų duomenų sąrašas pateiktas priede Nr. 15
Lentelė Nr. 15 „Duomenų srautas iš Nacionalinio egzaminų centro IS“

4.4.1.16. Duomenys iš Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu
draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro
Srauto šaltinis
Duomenys iš Lietuvos Respublikos apdraustųjų
valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio
socialinio draudimo išmokų gavėjų registras
Šaltinio valdytojas
Šaltinio tvarkytojas
Srautą priimanti registras/informacinė
ŠVIS
sistema
Srauto tipas
Duomenų srautas
Srauto perdavimo būdas
Kompiuterinės ryšio priemonėmis
Srauto perdavimo greitis
Pagal tinklo pralaidumą
Srauto perdavimo periodiškumas arba
Vieną kartą per metus
sąlygos
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Gaunami duomenys:
Duomuo
Duomenys apie socialiniu draudimu
apdraustus asmenis

Komentaras
Teikti duomenis apie Lietuvos Respublikos
valstybiniu socialiniu draudimu apdraustus asmenis
ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjus
Teikiamų duomenų sąrašas pateiktas priede Nr. 16

Lentelė Nr. 16 „Duomenų srautas iš Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu
socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro“

4.4.1.17. Duomenys iš Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registro
Srauto šaltinis
Duomenys iš Administracinių teisės pažeidimų ir
eismo įvykių registras
Šaltinio valdytojas
Vidaus reikalų ministerija
Šaltinio tvarkytojas
Vidaus reikalų ministerija
Srautą priimanti registras/informacinė
ŠVIS
sistema
Srauto tipas
Duomenų srautas
Srauto perdavimo būdas
Kompiuterinės ryšio priemonėmis
Srauto perdavimo greitis
Pagal tinklo pralaidumą
Srauto perdavimo periodiškumas arba
Vieną kartą per metus
sąlygos
Gaunami duomenys:
Duomuo
Komentaras
Duomenys apie administracinius teisės Teikti duomenis apie administracinius teisės
pažeidimus ir eismo įvykius
pažeidimus ir eismo įvykius.
Teikiamų duomenų sąrašas pateiktas priede Nr. 17
Lentelė Nr. 17 „Duomenų srautas iš Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių
registro“

4.4.1.18. Duomenys iš Lietuvos statistikos departamento DB
Srauto šaltinis
Lietuvos statistikos departamento DB
Šaltinio valdytojas
Vidaus reikalų ministerija
Šaltinio tvarkytojas
Statistikos departamentas
Srautą priimanti registras/informacinė
ŠVIS
sistema
Srauto tipas
Duomenų srautas
Srauto perdavimo būdas
Kompiuterinės ryšio priemonėmis
Srauto perdavimo greitis
Pagal tinklo pralaidumą
Srauto perdavimo periodiškumas arba
Vieną kartą per ketvirtį
sąlygos
Gaunami duomenys:
Duomuo
Komentaras
Demografiniai, ekonominiai ir
Teikti duomenis apie Lietuvos demografinę
socialiniai duomenys apie Lietuvą
struktūrą, bendrą ekonomikos lygį, socialinę
situaciją.
Teikiamų duomenų sąrašas pateiktas priede Nr. 18
Lentelė Nr. 18 „Duomenų srautas iš Lietuvos statistikos departamento DB“

4.4.1.19. Duomenys iš Užsieniečių registro
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Srauto šaltinis
Šaltinio valdytojas
Šaltinio tvarkytojas
Srautą priimanti registras/informacinė
sistema
Srauto tipas
Srauto perdavimo būdas
Srauto perdavimo greitis
Srauto perdavimo periodiškumas arba
sąlygos
Gaunami duomenys:
Duomuo
Duomenis apie užsieniečius Lietuvoje

Užsieniečių registras
Vidaus reikalų ministerija
Vidaus reikalų ministerijos įgaliota įstaiga
ŠVIS
Duomenų srautas
Kompiuterinės ryšio priemonėmis
Pagal tinklo pralaidumą
Vieną kartą per mėnesį

Komentaras
Teikti duomenis apie užsieniečius Lietuvoje
Teikiamų duomenų sąrašas pateiktas priede Nr.19

Lentelė Nr. 19 „Duomenų srautas iš Užsieniečių registro“

4.4.1.20. Duomenys iš SVEIDRA
Srauto šaltinis
SVEIDRA
Šaltinio valdytojas
Sveikatos apsaugos ministerija
Šaltinio tvarkytojas
Srautą priimanti registras/informacinė
ŠVIS
sistema
Srauto tipas
Duomenų srautas
Srauto perdavimo būdas
Kompiuterinės ryšio priemonėmis
Srauto perdavimo greitis
Pagal tinklo pralaidumą
Srauto perdavimo periodiškumas arba
Vieną kartą per mėnesį
sąlygos
Gaunami duomenys:
Duomuo
Komentaras
Duomenys apie asmenų sveikatą
Teikti duomenis apie Lietuvoje gyvenančių asmenų
sveikatą, susirgimus, biuletenius ir jų trukmę.
Teikiamų duomenų sąrašas pateiktas priede Nr.20
Lentelė Nr. 20 „Duomenų srautas iš SVEIDRA“

4.4.1.21. Duomenys iš Lietuvos darbo biržos IS(LDB IS)
Srauto šaltinis
LDB IS
Šaltinio valdytojas
Lietuvos darbo birža
Šaltinio tvarkytojas
Lietuvos darbo birža, teritorinės darbo biržos
Srautą priimanti registras/informacinė
ŠVIS
sistema
Srauto tipas
Duomenų srautas
Srauto perdavimo būdas
Kompiuterinės ryšio priemonėmis
Srauto perdavimo greitis
Pagal tinklo pralaidumą
Srauto perdavimo periodiškumas arba
Pagal poreikį
sąlygos
Gaunami duomenys:
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Duomuo
Duomenys apie nedarbą

Komentaras
Gaunamų duomenų sąrašas pateiktas priede Nr.21

Lentelė Nr. 21 „Duomenų srautas iš Lietuvos darbo biržos IS“

4.4.1.22. Bendro priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas informacinė sistema
(BPIS)
Srauto šaltinis
Šaltinio valdytojas
Šaltinio tvarkytojas
Srautą priimanti registras/informacinė
sistema
Srauto tipas
Srauto perdavimo būdas
Srauto perdavimo greitis
Srauto perdavimo periodiškumas arba
sąlygos
Gaunami duomenys:
Duomuo
Stojančiųjų duomenys

BPIS
LAMA BPO
LAMA BPO, aukštosios mokyklos
ŠVIS
Duomenų srautas
Kompiuterinės ryšio priemonėmis
Pagal tinklo pralaidumą
Pagal poreikį

Komentaras
Gaunamų duomenų sąrašas pateiktas priede Nr.22

Lentelė Nr. 22 „Duomenų srautas iš bendro priėmimo į Lietuvos aukštąsias
mokyklas IS“
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4.4.2. ŠVIS vidiniai informacijos srautai
► ŠVIS posistemių tarpusavio ryšiai

duomenų saugojimo
posistemė
Duomenų bazės
Teisės aktų
Rodiklių
Aprašomųjų duomenų
Statistinių duomenų

Klasifikatorių

sistemos
administravimo ir
naudotojų apskaitos
posistemė

duomenų teikimo
posistemė

duomenų apdorojimo posistemė

duomenų įvedimo į duomenų bazes
posistemė

Registruotų vartotojų

Pav. Nr. 1 “ŠVIS posistemių tarpusavio ryšiai”

Informaciniai srautai
Įtakojantys srautai
4.4.2.1. Duomenų įvedimo į duomenų bazes posistemė – Duomenų saugojimo
posistemė
Duomenų įvedimo į duomenų bazes posistemė
Srauto šaltinis
Srauto adresatas
Duomenų saugojimo posistemė
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Perduodami duomenys

Šiuo srautu į duomenų saugojimo posistemę
patenka visi išorinių šaltinių duomenys (pvz.:
statistiniai duomenys ir jų pavadinimai, rodikliai ir
jų pavadinimai, teisės aktai ir nuorodos į teisės
aktus, registruotų vartotojų duomenys,
klasifikatoriai, aprašomieji duomenys)

Lentelė Nr. 23 „Srautai tarp Duomenų įvedimo ir saugojimo posistemių“

4.4.2.2. Duomenų saugojimo posistemė – duomenų apdorojimo posistemė
Duomenų saugojimo posistemė; duomenų
Srauto šaltinis
apdorojimo posistemė
Srauto adresatas
Duomenų apdorojimo posistemė; duomenų
saugojimo posistemė
Perduodami duomenys
Šiuo srautu į duomenų apdorojimo posistemę
perduodami duomenys jos apdorojimui. Duomenų
posistemės programiniai įrankiai apdoroja
duomenis (pvz.: agreguoja pradinius statistinius
duomenis, pagal nustatytus algoritmus; vykdo
rodiklių skaičiavimą). Apdoroti duomenys
gražinama į Duomenų saugojimo posistemę
Lentelė Nr. 24 „Srautai tarp duomenų saugojimo ir apdorojimo posistemių“

4.4.2.3. Duomenų apdorojimo posistemė – duomenų teikimo posistemė
Duomenų apdorojimo posistemė
Srauto šaltinis
Srauto adresatas
Duomenų teikimo posistemė
Perduodami duomenys
Šiuo srautu į duomenų teikimo posistemę
perduodami duomenys, kurie yra teikiami duomenų
gavėjams ir duomenų naudotojams. Duomenų
apdorojimo posistemė duomenis ir informaciją
teikimui gauna iš duomenų saugojimo posistemės
Lentelė Nr. 25 „Srautai tarp duomenų apdorojimo ir teikimo posistemių“

4.4.2.4. Administravimo ir naudotojų apskaitos posistemė – kitos posistemės
Sistemos administravimo ir naudotojų apskaitos
Srauto šaltinis
posistemė
Srauto adresatas
Duomenų teikimo posistemė; duomenų įvedimo į
duomenų bazes posistemė; duomenų saugojimo
posistemė; duomenų apdorojimo posistemė
Perduodami duomenys
Šiuo srautu kitoms informacinėms sistemos
posistemėms perduodami tuo metu prie sistemos
prisijungusių naudotojų duomenys
Lentelė Nr. 26 „Srautai tarp administravimo ir naudotojų apskaitos ir kitų
posistemių“
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5. KOMPIUTERIZUOJAMO OBJEKTO PAGEIDAUJAMOS BŪSENOS
ĮGYVENDINIMAS
5.1. Pageidaujamos būsenos įgyvendinimas
Kuriant ŠVIS, turi būti įgyvendinta:
5.1.1. Trijų lygių architektūros modelis: vaizdavimo lygmuo, veiklos logikos lygmuo,
duomenų lygmuo;
5.1.2. Galimybė visų lygių Švietimo ir mokslo stebėsenos ir valdymo subjektams bei
kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims naudoti visus reikalingus informacinėje sistemoje
sukauptus duomenis;
5.1.3. Bendra informacijos architektūra privalomai naudojanti vieningą ir
centralizuotą meta duomenų modelį analizės, ataskaitų kūrimo ir pateikimo, veiklos rodiklių
stebėjimo funkcijoms atlikti. Meta duomenų modelio duomenys turi būti talpinami
vieningoje duomenų bazėje ir turi būti pateikiamas galutiniam naudotojui kaip hierarchinė
informacinių kategorijų struktūra – medis. Visi informacijos pjūviai realizuojami kaip
medžio pagrindinės šakos, kurias vartotojas gali išplėsti iki norimo detalumo lygio ir „dragand-drop“ principu įterpti į formuojamos ataskaitos lentelę;
5.1.4. Naudoti MS Internet Explorer arba analogišką WEB naršyklę ataskaitoms
vykdyti ir analizei atlikti. WEB naršyklėje neturi būti įdiegiami „plug-in“, „ActiveX“,
„applet“ ir kt. papildomi komponentai susiję su sistemos funkcionalumu naudotojo darbo
vietos kompiuteryje;
5.1.5. Funkcionalumas realizuotas WEB servisų (angl. WEB services) technologijos
pagrindu, o jos bendra informacijos architektūra sukurta, atsižvelgiant į „Service Oriented
Architecture“ (SOA) technologijos reikalavimus ir principus;
5.1.6. Galimybė dirbti vienu metu ne mažiau kaip 3000 naudotojų (išlaikant sistemos
greičio reikalavimus, apibrėžtus punkte 5.1.19.)
5.1.7. Sistema turi turėti klaidų toleravimo ir trikdžių tvarkymo įrankius. Sistema turi
palaikyti apkrovų tvarkymo bei konfigūravimo „load balancing“ ir „fail-over“ technologijas;
5.1.8. Sistema turi būti suprojektuota ir realizuota taip, kad sistema būtų lanksti
modifikuojant – realizavus funkcionalumo pakeitimus vienoje ar keliose funkcinėse srityse,
pakeitimai neturi būti visos sistemos perkūrimo priežastimi;
5.1.9. Visi informacijos pasikeitimai, papildymai turi atsispindėti susijusiose dalyse
be papildomų sistemos naudotojų veiksmų (klasifikatorių ar kitų visose sistemos dalyse
naudojamų duomenų apsikeitimai turi vykti nedelsiant);
5.1.10. Sistema turi turėti sistemos darbo našumo stebėjimo modulį, leidžiantį
aptarnaujančiam personalui lanksčiai stebėti sistemos būseną bei gauti perspėjimo ar gedimo
pranešimus;
5.1.11. Sistemoje turi būti numatyta galimybė keisti įrašų atributų skaičių bei jų
charakteristikas, pridėti naujus atributus;
5.1.12. Sistema negali turėti apribojimų naudojamų duomenų šaltinių skaičiui. Turi
būti užtikrinta galimybė pačiam Užsakovui savo nuožiūra nemokamai jungti naujus duomenų
šaltinius, nekeičiant sistemos ir jos licencijavimo.
5.1.13. Galimybė gauti (ar teikti) duomenis iš kitų (ar kitoms) sistemų (-oms)
tiesiogiai bei duomenų bylomis tiek iš duomenų kubų (angl. data mart, data cube), tiek iš
detaliųjų įrašų;
5.1.14. Alternatyvių duomenų rinkimo atsisakymas, trūkstamų duomenų integravimas
iš informacinių sistemų ir registrų;
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5.1.15. Vieningas švietimo sistemai reikalingų klasifikatorių naudojimas;
5.1.16. Duomenų loginę kontrolę užtikrinančių algoritmų realizavimas;
5.1.17. Centralizuotas sistemos naudotojų registravimas ir administravimas;
5.1.18. Užtikrintas duomenų ir duomenų mainų saugumas;
5.1.19. Kompiuterinės technikos, techninės, sisteminės ir taikomosios programinės
įrangos atitikimas sistemos reikalavimams;
5.1.20. Optimalus ir patogus sistemos administravimas;
5.1.21. Išsamus informacinės sistemos dokumentavimas;
5.1.22. Vykdomų operacijų sekimo ir fiksavimo algoritmų realizavimas;
5.1.23. Sistemoje turi būti užtikrinti šie sistemos reakcijos greičiai (įvertinus, jog su
sistema vienu metu gali dirbti iki 3000 naudotojų): paieška – iki 5 sekundžių (Projekto
analizės metu turės būti suderintas dažniausiai naudojamų paieškų sąrašas, kuriam taikomas
šis reikalavimas, tačiau 90% atvejų paieška turi trukti iki 5 sekundžių); duomenų importas –
sistema turi apdoroti ne mažiau kaip 20 importuojamos rinkmenos eilučių per 1 sekundę (visi
tarpiniai duomenų apdorojimai, duomenų rašymai į tarpines lenteles ir pan. turi būti atliekami
per tą patį laiką); ataskaitų generavimas – ne daugiau kaip 5 sekundės ataskaitoms,
sudarytoms iš 20 rodiklių vienerių metų laikotarpio duomenų, esančių vienoje duomenų
bazės lentelėje, generavimui;
5.1.24. Reikalavimai grafinei sąsajai:
5.1.24.1. Grafinė naudotojo sąsaja bei joje esantys valdymo elementai turi būti
vienodi, unifikuoti visoje sistemoje (visoje sistemoje turi būti vienodai iškviečiamos
funkcijos, vaizduojamos formos ir kt.);
5.1.24.2. Reikalavimai prisijungimui bei darbui su sistema interneto naršyklės
pagalba: sistemoje turi būti galimybė koduoti bendravimą tarp sistemos ir naudotojo
kompiuterio SSL (Secure Socket Layer) kodavimo priemonėmis arba kitomis lygiavertėmis
kodavimo priemonėmis; suderinamumas su Microsoft Internet Explorer ir kitomis
paplitusiomis interneto naršyklėmis;
5.1.24.3. Naudotojo darbo vietoje sistema turi būti suderinta su MS Office XP,
Open Office X.X ir vėlesnėmis programinės įrangos versijomis (pvz., sistemos suformuotas
rinkmenas turi būti galima peržiūrėti tiek MS Office, tiek Open Office programine įranga,
naudoti Clipboard funkcionalumą ekraninės formos ar ataskaitos turiniui perkelti į sistemos
naudotojo darbo vietoje veikiančias programas, kurios palaiko Clipboard funkcionalumą)
arba lygiavertėmis;
5.1.24.4. Žmogaus–sistemos sąveika turi būti realizuota naudotojų grafinėmis
sąsajomis. (angl. GUI – Graphical User Interface). Sistemoje duomenų įvedimas–išvedimas,
valdymo komandų priėmimas ir jų įvykdymo rezultatų atvaizdavimas turi būti atliekamas
interaktyviuoju režimu (sąlyginai realiame laike, pagal nustatytus greitaveikos reikalavimus,
žr. punktą 5.1.19.);
5.1.24.5. Naudotojų grafinės sąsajos turi būti realizuotos taikant kompiuterio pelės
navigavimo grafinėje sąsajoje įrenginius (angl. „mouse pointing device“);
5.1.24.6. Sistema turi palaikyti personalizuotas (pagal naudotoją bei naudotojo
vaidmenį) darbo sritis. Naudotojo darbui nereikalingas funkcionalumas neturi būti
prieinamas sukurtame meniu;
5.1.24.7. Sistema turi leisti naudotojui pradinių duomenų įvedimo ar peržiūros
languose modifikuoti savo aplinką. Sistema turi užtikrinti funkcionalumą, kad būtų galima
išsaugoti pritaikytą aplinką kiekvienam naudotojui, atpažįstant naudotoją pagal naudotojo
unikalų prisijungimo vardą;
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5.1.24.8. Sistema turi leisti naudotojui pradinių duomenų įvedimo ar peržiūros
languose modifikuoti savo aplinką, pavyzdžiui, pasižymėti dažniausiai naudojamas nuorodas
ar užklausas, kad jas galėtų greitai pasiekti ir/arba nuolat matyti ekrane;
5.1.24.9. Sistema turi turėti veikiančią kompiuterizuotos informacinės pagalbos
suteikimo naudotojui funkciją (pvz., HTML help);
5.1.24.10. Sistemoje turi būti lietuvių kalbos terpė, diegėjas privalo atsižvelgti į
lietuviškų rašmenų ypatybes. Turi būti užtikrintas teisingas rūšiavimas pagal lietuviškas
raides. Naudotojų sąsajos turi būti lietuvių kalba, sistemos administratorių – lietuvių ir (arba)
anglų kalba.
5.1.25. Reikalavimai duomenų sandėliui:
5.1.25.1. Duomenų sandėlis turi kaupti istorinę informaciją neprarandant loginio
duomenų vientisumo tarp įvairių duomenų periodų;
5.1.25.2. Duomenų sandėlyje turi būti galimybė importuoti ar įvesti duomenis iš
neriboto skaičiaus duomenų šaltinių;
5.1.25.3. Duomenų sandėlys turi turėti galimybę gauti (ar teikti) duomenis iš kitų
(ar kitoms) sistemų (-oms) tiesiogiai bei duomenų rinkmenomis;
5.1.25.4. Duomenų sandėlys turi galėti išrinkti duomenis iš heterogenininių
duomenų bazių;
5.1.25.5. Duomenų sandėlyje privalo būti funkcionalumas, užtikrinantis duomenų
įkėlimo metu automatinį visų kraunamų duomenų suspaudimą ar
perkodavimą (arba kitas panašaus pobūdžio mechanizmas) užtikrinantis
efektyvų duomenų saugojimą;
5.1.25.6. Duomenų sandėlyje privalo būti užtikrintas daugelio naudotojų (angl.
„multiuser“) veikimo režimas, įgalinantis efektyviai dirbti ir dideliam
naudotojų skaičiui. Daugelio naudotojų darbo režime duomenų skaitymas
privalo
neblokuoti
duomenų
suvedimo/importavimo,
duomenų
suvedimas/importavimas – skaitymo, ataskaitų generavimo;
5.1.25.7. Duomenų sandėlyje turi būti galimybė užrakinti tik skaitymui visus
duomenis esančius tam tikrame diskų masyve;
5.1.25.8. Į duomenų sandėlį importuojami duomenys ir jų formatas turės būti
suderinti Projekto metu;
5.1.25.9. Duomenų sandėlis turi turėti tokią struktūrą, kad būtų galima terminuoti
integracijas su nereikalingomis IS ir registrais;
5.1.25.10. Duomenų sandėlis turi turėti automatizuotus duomenų atstatymo
mechanizmus;
5.1.25.11. Duomenų sandėliui būti užtikrintas plečiamumo (angl. „scalability“)
principas, t.y. sistema turi būti plečiama pridedant papildomus
aptarnaujančius serverius dirbančius su ta pačia sistema ir galinčiais
perimti dalį apkrovos;
5.1.25.12. Duomenų sandėlis turi turėti tokią struktūrą, kad laikui bėgant būtų
galima kurti papildomas integracijas su naujomis sistemomis.
5.2. Kuriamos sistemos posistemės
5.2.1. ŠVIS sudaro penkios sistemos posistemės (Pav. Nr. 2.):
5.2.1.1. Duomenų įvedimo į duomenų bazes posistemė - duomenų įvedimas į
teisės aktų, rodiklių, statistinių duomenų, aprašomųjų duomenų,
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klasifikatorių duomenų bazes, duomenų iš kitų informacinių sistemų
importavimas ir integravimas su sistemoje esančiais duomenimis;
5.2.1.2. Duomenų saugojimo posistemė – duomenų, ryšių tarp duomenų
saugojimas;
5.2.1.3. Duomenų apdorojimo posistemė - įvedamų ir teikiamų duomenų
pertvarkymas ir apdorojimas;
5.2.1.4. Duomenų teikimo posistemė - duomenų teikimas duomenų gavėjams;
5.2.1.5. Administravimo ir naudotojų apskaitos posistemė - naudotojų, jų veiklų,
įvykių registravimas, teisių suteikimas, naudotojų ir įvykių valdymas
duomenų tipų, ryšių ir struktūrų aprašymas.
5.2.2. Posistemių sudėtingumo lygis skirtingas, sudėtingesnės posistemės turi savyje
pavaldžių modulių sudedamųjų.
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ŠVIS principinė architektūra
ŠVIS PĮ funkcinė sudėtis

Duomenų teikėjai
ŠMIR

Gyventojų registras

Sistemos administravimo ir naudotojų apskaitos
posistemė

MR

Duomenų saugojimo
posistemė

Lietuvos darbo biržos IS
SR

Lietuvos Respublikos apdraustųjų
valstybiniu socialiniu draudimu ir
valstybinio socialinio draudimo
išmokų gavėjų registras

ŠVIS duomenų
ŠVIS DBsandėlys

Duomenų įvedimo posistemė

PR
SMPKR

Kvalifikacijos tobulinimo
programų ir renginių registras

IS KRISIN klasifikatorių DB

Licencijų registras

NEMIS

Nacionalinio egzaminų centro IS

Kitos DB ir registrai

Administracinių teisės pažeidimų
ir eismo įvykių registras

Tiesioginis duomenų įvedimas

BPIS

SPIS

Užsieniečių registras

Rodiklių DB
Aprašomųjų
duomenų DB
Statistinių
duomenų DB
Registruotų
vartotojų DB
Klasifikatorių DB

Duomenų teikimo
posistemė

E. dienynai

SVEIDRA

Teisės aktų DB

Duomenų apdorojimo posistemė

Diplomų ir atestatų registras

Statistikos departamentas

Duomenų šaltiniai

Duomenų naudotojai

Duomenų gavėjai

Pav. Nr. 2 “ŠVIS principinė architektūra”
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5.3. Duomenų įvedimo į duomenų bazes posistemė
Duomenų įvedimo į duomenų bazes posistemė (posistemė sudaryta iš atskirų modulių,
kurie schematiškai pavaizduoti pav. Nr. 3), skirta duomenų teikėjams, Informacinės sistemos
tvarkytojui ir kitiems naudotojams pagal administravimo ir naudotojų apskaitos posistemėje
esančius požymius įvesti duomenis į teisės aktų, rodiklių, statistinių duomenų, klasifikatorių
duomenų bazes bei importuoti reikalingus duomenis iš kitų informacinių sistemų ir integruoti
juos su sistemoje esančiais duomenimis.
5.3.1. Duomenų įvedimo posistemė atlieka šias funkcijas:
5.3.1.1. Duomenų įvedimas į teisės aktų duomenų bazę;
5.3.1.2. Duomenų įvedimas į rodiklių duomenų bazę;
5.3.1.3. Duomenų įvedimas į statistinių duomenų duomenų bazės bendrojo
lavinimo dalį;
5.3.1.4. Duomenų įvedimas į statistinių duomenų duomenų bazės profesinio
mokymo dalį;
5.3.1.5. Duomenų įvedimas į statistinių duomenų duomenų bazės aukštojo mokslo
dalį;
5.3.1.6. Duomenų įvedimas į aprašomųjų duomenų duomenų bazę;
5.3.1.7. Duomenų įvedimas į klasifikatorių duomenų bazę;
5.3.1.8. Duomenų iš registrų, kitų informacinių sistemų ir duomenų šaltinių
importavimas (sistema turi turėti priemones, leidžiančias automatiniu būdu
importuoti sistemoje saugomus duomenis; duomenų importas turėtų būti
vykdomas automatiškai iš anksto nustatytu periodiškumu (pvz., kiekvieną
ketvirtį) arba pagal poreikį);
5.3.1.9. Naujų duomenų integravimas su sistemoje esančiais duomenimis.
5.3.2. Modulių funkcionalumas, atsiradus poreikiui, gali būti plečiamas tiek kiek tai
neprieštarauja ŠVIS nuostatams.
5.3.3. Posistemėje turi būti galimybė pagal nustatytas taisykles suformuoti duomenų
įvedimo aplinką. Pavyzdžiui, duomenų įvedimo aplinką sistema turėtų galėti suformuoti
atsižvelgiant į konkretaus laikotarpio duomenų poreikį bei organizacijai priskirtus rodiklių
sąrašus bei kitus parametrus. Duomenų įvedimo aplinka turėtų aiškiai vizualiai pateikti
vienoje aplinkoje visų reikalingų duomenų už konkretų periodą įvedimo laukelius.
5.3.4. ŠVIS su kitomis išorinėmis sistemomis turi būti integruojama ar susiejama
naudojant žiniatinklio paslaugas (angl. Web services). Žiniatinklio paslaugos turi būti
realizuotos naudojant SOAP (Simple Object Access Protocol) protokolą.
5.3.5. ŠVIS ir kitos informacinės sistemos bei registrai (toliau – Nutolusios sistemos)
turi būti įjungiamos į duomenų mainus panaudojant nutolusius programinės ir techninės
įrangos komponentus bei atliekant nutolusiose sistemose tik minimalius pakeitimus,
pavyzdžiui, nutolusiam komponentui suteikiant prieigą prie nutolusios sistemos. Duomenų
mainai turi būti realizuojami panaudojant XML Web Services technologijas, remiantis
užklausimo-atsako duomenų pateikimo principu, pagal konkrečios vykdomos viešosios
elektroninės paslaugos poreikius.
5.3.6. Duomenų sandėlis turi turėti priemones, leidžiančias automatiniu ar rankiniu
būdu importuoti sistemose saugomus duomenis.
5.3.7. Duomenų sandėlis turi automatiškai tikrinti importuojamų ar suvedamų
duomenų formato korektiškumą.
5.3.8. Posistemėje turi būti galimybė duomenų įvedimo aplinką peržiūrėti ir užpildyti
tiek už buvusius laikotarpius, tiek ir už ateinančius laikotarpius.
5.3.9. Duomenų įvedimo į teisės aktų duomenų bazę modulis turi užtikrinti galimybę:
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5.3.9.1. Įkelti dokumentus tiesiogiai, per naršyklės sąsają, sukurti nuorodas į juos;
5.3.9.2. Įvesti per naršyklės sąsają, po vieną ir srautu, nuorodas į dokumentus,
esančius ŠMM, LRS teisės aktų DB, kitose informacinėse sistemose ir šaltinių pavadinimus,
redaguoti šiuos duomenis;
5.3.9.3. Įrašyti duomenis į teisės aktų duomenų bazę.
5.3.10. Duomenų įvedimo į rodiklių duomenų bazę modulis turi užtikrinti
galimybę:
5.3.10.1. Įvesti rodiklių pavadinimus, nuorodas į teisės aktų bazę, kurioje
nustatyti rodikliai, rodiklių aprašymus, skaičiavimo algoritmus, duomenis rodikliui skaičiuoti
su nuoroda į statistinių duomenų bazę, pateikimo periodiškumus, formas, būdus ir pjūvius
tiesiogiai, per naršyklės sąsają, ir juos redaguoti;
5.3.10.2. Priimti duomenis iš importavimo modulio ir juos įrašyti į rodiklių
duomenų bazę;
5.3.10.3. Priimti duomenis iš integravimo modulio ir juos įrašyti į rodiklių
duomenų bazę.
5.3.11. Duomenų įvedimo į statistinių duomenų duomenų bazę moduliai turi užtikrinti
galimybę:
5.3.11.1. Įvesti statistinio duomens pavadinimą, reikšmės datą, reikšmės lygmenį,
ryšį su klasifikatorių duomenų bazės klasifikatoriumi, skaitinę reikšmę tiesiogiai, per
naršyklės sąsają, ir juos redaguoti;
5.3.11.2. Priimti duomenis iš importavimo modulio ir juos įrašyti į statistinių
duomenų duomenų bazės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo dalis;
5.3.11.3. Priimti duomenis iš integravimo modulio ir juos įrašyti į statistinių
duomenų duomenų bazės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo dalis;
5.3.11.4. Institucijos naudotojui įvestus ar importuotus duomenis patvirtinti.
Sistema turi palaikyti keleto lygių patvirtinimus;
5.3.11.5. Kad duomenys turi būti užregistruojami tik tada, kai korektiškai
užpildomi visi privalomi laukai, pagal analizės metu nustatytas taisykles turi būti tikrinamas
sistemos duomenų korektiškumas.
5.3.11.6. Neleisti koreguoti patvirtintų duomenų;
5.3.11.7. Apibrėžti ir administruoti skirtingas duomenų tvirtinimo taisykles
skirtingiems duomenų rinkiniams (pvz., tikslams, statiniams duomenims, siektinoms
reikšmėms, vertinimo kriterijų reikšmėms, kt.);
5.3.11.8. Sistemoje turi būti galimybė įvestus, užregistruotus ir sistemos
suformuotus duomenis patvirtinti;
5.3.11.9. Importo procesą inicijuoti tiek automatiniu būdu, tiek rankiniu būdu;
5.3.11.10. Duomenų importas turi būti vykdomas automatiškai iš anksto nustatytu
periodiškumu (pvz., kiekvieną ketvirtį) arba pagal poreikį;
5.3.11.11. Automatiškai pagal nustatytas taisykles tikrinti, ar nėra duomenų
pateikimo klaidų, pvz., besidubliuojančių, trūkstamų, nekorektiškų pirminių duomenų ir/ar
rodiklių reikšmių;
5.3.11.12. Sistemos administratoriui tvarkyti (peržiūrėti, ieškoti, įvesti, keisti ir
anuliuoti) importo proceso parametrus pagal poreikį.
5.3.12. Informacijos įvedimo į aprašomųjų duomenų duomenų bazę modulis turi
užtikrinti galimybę:
5.3.12.1. Įvesti aprašomųjų duomenų pavadinimus, reikšmės datas, lygmenį,
informacijos santrauką, ryšį su Rodiklių baze, aprašomąją informaciją arba nuorodą į ją
tiesiogiai, per naršyklės sąsają, ir juos redaguoti;
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5.3.12.2. Priimti duomenis iš integravimo modulio ir juos įrašyti į aprašomųjų
duomenų duomenų bazę.
5.3.13. Duomenų įvedimo į klasifikatorių duomenų bazę modulis turi užtikrinti
galimybę įvesti lokalių klasifikatorių eilučių kodus, pavadinimus tiesiogiai, per naršyklės
sąsają, ir juos redaguoti.
5.3.14. Duomenų iš registrų, kitų informacinių sistemų ir duomenų šaltinių
importavimo modulis turi užtikrinti galimybę:
5.3.14.1. Importuoti duomenis iš Švietimo ir mokslo institucijų, Mokinių,
Studentų, Pedagogų, Studijų, programų ir kvalifikacijų registrų, Nesimokančių ir mokyklos
nelankančių mokinių informacinės sistemos, Socialinės paramos informacinės sistemos, El.
dienynų;
5.3.14.2. Importuoti rodiklių duomenis iš CSV, XML, Excel failų;
5.3.14.3. Panaudoti kitų sistemų ir registrų, kuriose saugoma reikalinga
informacija ir/arba, RSS srautus;
5.3.14.4. Pasinaudoti kitų sistemų ir registrų, kuriose saugoma reikalinga
informacija, webservisais;
5.3.14.5. Sugeneruoti požymį kurios dalies: bendrojo lavinimo, profesinio
mokymo ar aukštojo mokslo yra statistiniai duomenys;
5.3.14.6. Perduoti duomenis integravimo moduliui;
5.3.14.7. Perduoti duomenis atitinkamiems įvedimo moduliams: teisės aktų,
rodiklių, aprašomųjų ir statistinių duomenų;
5.3.14.8. Turėti standartinį įrankį duomenų importo kontrolei, suteikiantį galimybę
sekti duomenų importo procesą, pateikti klaidų pranešimus bei perspėjimus, nurodant klaidos
priežastis bei atsiradimo vietas;
5.3.14.9. Kad sistemos administratorius galėtų tvarkyti (peržiūrėti, ieškoti, įvesti,
keisti ir anuliuoti) importo proceso parametrus pagal poreikį;
5.3.14.10. Kad importo proceso auditas būtų inicijuojamas ir vykdomas pagal
sistemos konfigūracijoje nustatytus parametrus;
5.3.14.11. Importuotus ar rankiniu būdu įvestus duomenis peržiūrėti ekrane ir
atsispausdinti.
5.3.15. Naujų duomenų integravimo su sistemoje esančiais duomenimis modulis turi
užtikrinti galimybę vartotojui:
5.3.15.1. Atpažinti jau esančių duomenų atitikmenis ir nustatyti ryšius su naujais
duomenimis;
5.3.15.2. Užtikrinti versijų išsaugojimą.
Modulių sąveika schemoje pateikta grafiškai.
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Duomenų įvedimo į duomenų bazes posistemės schema
tiesioginis įvedimas į teisės
aktų DB
ŠMM teisės aktų duomenų
bazė
LRS teisės aktų
informacinė sistema

duomenų įvedimo į teisės
aktų DB modulis

Teisės aktų duomenų bazė

Kitos teisės aktų
informacinės sistemos

tiesioginis įvedimas į
rodiklių DB

duomenų integravimo
modulis

duomenų įvedimo į rodiklių
DB modulis

Rodiklių duomenų bazė

Rodiklių importavimas iš
kitų IS
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Duomenų įvedimo į duomenų bazes posistemės schema (tęsinys)

Švietimo institucijų
registras
Mokinių registras

Duomenų importavimo
modulis

Studentų registras
Pedagogų registras
Studijų, mokymo programų
ir kvalifikacijų registras

Duomenų integravimo
modulis

Socialinės paramos
informacinė sistema
El. dienynai

Kitos sistemos ir registrai

Duomenų įvedimo į
statistinių duomenų DB
bendrojo lavinimo,
profesinio mokymo ar
aukštojo mokslo moduliai

Statistinių duomenų bazė
bendrojo ugdymo dalis,
profesinio mokymo dalis,
aukštojo mokslo dalis

tiesioginis įvedimas į
statistinių duome nų DB

KRISIN

Duomenų importavimo
modulis

duomenų įvedimo į
klasifikatorių DB modulis

Klasifikatorių duomenų
bazė

Tiesioginis įvedimas į
Klasifikatorių DB

tiesioginis įvedimas į
aprašomųjų duomenų DB

duomenų integravimo
modulis

duomenų įvedimo į
aprašomųjų duomenų DB
modulis

Aprašomųjų duomenų
duomenų bazė

Duomenų importavimo
modulis

Kitų IS aprašomieji
duomenys

Pav. Nr. 3 “Duomenų įvedimo į duomenų bazes posistemės schema”

5.4. Duomenų saugojimo posistemė
Duomenų saugojimo posistemė, kurios pagrindinė funkcija saugoti į teisės aktų,
rodiklių, statistinių duomenų, aprašomųjų duomenų, registruotų sistemos naudotojų,
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klasifikatorių duomenų bazės posistemę įvestus duomenis, informaciją ir ryšius tarp
duomenų.
Duomenų struktūros, atsiradus poreikiui, gali būti plečiamas tiek kiek tai
neprieštarauja ŠVIS nuostatams.
5.4.1. Duomenų saugojimo posistemė sudaryta iš sudedamųjų (duomenų bazių), kurių
paskirtis:
5.4.1.1. Teisės aktų, failų ir/arba nuorodų į juos saugojimas:
5.4.1.1.1. Teisės aktų sisteminiai identifikatoriai;
5.4.1.1.2. Nuorodos į teisės aktus oficialiose teisės aktų duomenų bazėse arba
į dokumentus pačioje sistemoje;
5.4.1.1.3. Duomenų šaltiniai – LRS, ŠMM ir kt.
5.4.1.2. Rodiklių duomenų ir informacijos apie rodiklius saugojimas:
5.4.1.2.1. Rodiklių sisteminiai identifikatoriai;
5.4.1.2.2. Rodiklių sutrumpinti pavadinimai;
5.4.1.2.3. Rodiklių pavadinimai;
5.4.1.2.4. Nuorodos į teisės aktų bazės dokumentus, kuriuose nustatyti
rodikliai;
5.4.1.2.5. Rodiklių aprašymai;
5.4.1.2.6. Skaičiavimo algoritmai;
5.4.1.2.7. Rodiklių sąsajos su aprašomųjų duomenų baze;
5.4.1.2.8. Duomenys rodikliui skaičiuoti su nuoroda į statistinių duomenų
bazę;
5.4.1.2.9. Rodiklių pateikimo periodiškumus;
5.4.1.2.10. Rodiklių pateikimo formos;
5.4.1.2.11. Rodiklių pateikimo būdai;
5.4.1.2.12. Rodiklių pateikimo pjūviai;
5.4.1.2.13. Rodiklių įvedimo data;
5.4.1.2.14. Duomenų šaltiniai;
5.4.1.2.15. Rodiklių skaitinės reikšmės
5.4.1.2.16. Rodiklius įvedę vartotojai.
5.4.1.3. Statistinių duomenų saugojimas:
5.4.1.3.1. Statistinių duomenų sisteminiai identifikatoriai;
5.4.1.3.2. Statistinio duomens požymis: bendrojo lavinimo dalis, profesinio
mokymo dalis, aukštojo mokslo dalis
5.4.1.3.3. Statistinių duomenų pavadinimai;
5.4.1.3.4. Statistinių duomenų reikšmių datos;
5.4.1.3.5. Statistinių duomenų reikšmių lygmenys;
5.4.1.3.6. Statistinių duomenų ryšiai su klasifikatoriais;
5.4.1.3.7. Statistinių duomenų reikšmių ryšiai su Rodiklių baze;
5.4.1.3.8. Duomenų šaltiniai-ŠMIR, MR, SR, PR ir kt.;
5.4.1.3.9. Statistinių duomenų skaitinės reikšmės.
5.4.1.4. Aprašomųjų duomenų saugojimas:
5.4.1.4.1. Aprašomųjų duomenų sisteminiai identifikatoriai;
5.4.1.4.2. Aprašomųjų duomenų pavadinimai;
5.4.1.4.3. Aprašomųjų duomenų reikšmių datos;
5.4.1.4.4. Aprašomųjų duomenų reikšmių lygmenys;
5.4.1.4.5. Aprašomųjų duomenų reikšmių informacijų santraukos;
5.4.1.4.6. Aprašomųjų duomenų reikšmių ryšiai su Rodiklių baze;
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5.4.1.4.7. Duomenų šaltiniai;
5.4.1.4.8. Aprašomųjų duomenų reikšmių aprašomoji informacija arba
nuoroda į ją.
5.4.1.5. Klasifikatorių saugojimas:
5.4.1.5.1. Klasifikatorių sisteminiai identifikatoriai;
5.4.1.5.2. Klasifikatorių eilučių kodai;
5.4.1.5.3. Klasifikatorių pavadinimai;
5.4.1.5.4. Papildoma informacija.
5.4.1.6. Duomenų apie naudotojus ir jų teises saugojimas:
5.4.1.6.1. Naudotojų sisteminiai identifikatoriai;
5.4.1.6.2. Vardai sistemoje;
5.4.1.6.3. Naudotojų vardai;
5.4.1.6.4. Naudotojų pavardės;
5.4.1.6.5. Naudotojų grupės;
5.4.1.6.6. Naudotojų padaliniai;
5.4.1.6.7. Naudotojų vaidmenys;
5.4.1.6.8. Naudotojų specifinės teisės;
5.4.1.6.9. Naudotojų teisių galiojimo intervalai;
5.4.1.6.10. Duomenis įvedusio naudotojo identifikatorius.
5.4.1.7. Duomenų apie naudotojų veiklas saugojimas:
5.4.1.7.1. Naudotojų identifikatoriai;
5.4.1.7.2. OS sisteminių žurnalų informacija;
5.4.1.7.3. DBVS sisteminių žurnalų informacija;
5.4.1.7.4. Naudotojų veiklų intensyvumas;
5.4.1.7.5. Naudotojų veiklų periodiškumas.
5.4.1.8. Duomenų apie įvykius saugojimas:
5.4.1.8.1. Naudotojų identifikatoriai;
5.4.1.8.2. Teisės aktų sisteminiai identifikatoriai;
5.4.1.8.3. Statistinių duomenų sisteminiai identifikatoriai;
5.4.1.8.4. Aprašomųjų duomenų sisteminiai identifikatoriai;
5.4.1.8.5. Naudotojų veiksmų rezultatai;
5.4.1.8.6. Nuorodų identifikatoriai;
5.4.1.8.7. Nuorodų reikšmių pasikeitimo data.
5.4.1.9. Duomenų įvedimo ir pateikimo struktūrų saugojimas:
5.4.1.9.1. Struktūrų sisteminiai identifikatoriai;
5.4.1.9.2. Vizualiniais pavidalas;
5.4.1.9.3. Pastovių ir dinaminių dalių aprašymai;
5.4.1.9.4. Sąsajos su duomenų bazių duomenimis;
5.4.1.9.5. Kiti dizaino elementai labai priklauso nuo pasirinktos
įvedimo/teikimo struktūrų generavimo sistemos ir turės būti
konkretizuojami techninio projekto metu.
Šios posistemės sudedamųjų tarpusavio ryšiai schemoje pateikti grafiškai.
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Duomenų saugojimo posistemės schema
teisės aktai ir/arba
nuorodos į juos

rodiklių duomenys ir
informacija apie rodiklius

Teisės aktų duomenų bazė

Rodiklių duomenų bazė

Statistinių duomenų bazė
statistiniai duomenys :
bendrojo lavinimo dalis,
profesinio mokymo dalis,
aukštojo mokslo dalis

bendrojo lavinimo dalis,
profesinio mokymo dalis,
aukštojo mokslo dalis

klasifikatoriai
Klasifikatorių duomenų
bazė
duomenys apie naudotojus
ir jų teises

OS sisteminiai žurnalai

OS sisteminiai žurnalai

duomenys apie naudotojų
veiklas

Registruotų sistemos
naudotojų duomenų bazė

Registruotų sistemos
naudotojų duomenų bazė

duomenys apie įvykius
Registruotų sistemos
naudotojų duomenų bazė

Teisės aktų duomenų bazė

ryšiai tarp teisės aktų ir
rodiklių

Rodiklių duomenų bazė

ryšiai tarp duomenų ir
rodiklių

Rodiklių duomenų bazė

Statistinių duomenų bazė
bendrojo lavinimo dalis,
profesinio mokymo dalis,
aukštojo mokslo dalis

Aprašomųjų duomenų bazė
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Duomenų saugojimo posistemės schema (tęsinys)

Aprašomųjų duomenų
bazė

duomenys iš kitų
informacinių sistemų

Statistinių duomenų bazė
bendrojo lavinimo dalis,
profesinio mokymo dalis,
aukštojo mokslo dalis

Klasifikatorių duomenų
bazė

Rodiklių duomenų bazė

Statistinių duomenų bazė
duomenų įvedimo
struktūros

Aprašomųjų duomenų
bazė

bendrojo lavinimo dalis,
profesinio mokymo dalis,
aukštojo mokslo dalis

Teisės aktų duomenų bazė

Rodiklių duomenų bazė

Teisės aktų duomenų bazė

Statistinių duomenų bazė
Aprašomųjų duomenų
bazė

duomenų pateikimo
struktūros

Klasifikatorių duomenų
bazė

bendrojo lavinimo dalis,
profesinio mokymo dalis,
aukštojo mokslo dalis

Registruotų sistemos
naudotojų duomenų bazė

Pav. Nr. 4 “Duomenų saugojimo posistemės schema”

5.5. Duomenų apdorojimo posistemė
Duomenų apdorojimo posistemės pagrindinė funkcija pertvarkyti ir apdoroti įvestus
duomenis bei paruošti juos teikti (posistemė sudaryta iš atskirų modulių, kurie schematiškai
pavaizduoti pav. Nr. 5).
5.5.1. Duomenų apdorojimo posistemė atlieka šias funkcijas:
5.5.1.1. Ryšių tarp teisės aktų ir rodiklių tvarkymas;
5.5.1.2. Ryšių tarp duomenų ir rodiklių tvarkymas;
5.5.1.3. Duomenų pateikimo tekstinėje formoje struktūrų tvarkymas;
5.5.1.4. Duomenų pateikimo žemėlapyje tvarkymas.
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5.5.2. Ryšių tvarkymo modulių paskirtis užtikrinti galimybę redaguoti ir arba
papildyti jau įvestą informaciją apie ryšius tarp teisės aktų, duomenų ir rodiklių ir išsaugoti
atitinkamos duomenų bazėse.
5.5.3. Duomenų pateikimo tekstinėje formoje struktūrų tvarkymo modulis turi suteikti
galimybę naudotojams pagal jiems suteiktas teises įvesti, redaguoti naudojamų Duomenų
teikimo posistemėje ataskaitų, ekrano formų pavidalą, struktūrą, atsižvelgiant į formalizuotus
vidinius (nustatytas procedūras) ir/ar išorinius (sutartys, susitarimai, darbo reglamentai ir kt.)
įpareigojimus.
5.5.4. Duomenų pateikimo žemėlapio tvarkymo modulis turi suteikti galimybę
naudotojams pagal jiems suteiktas teises geografinio vaizdavimo priemonėmis parinkti
žemėlapio charakteristikas, susieti ŠVIS duomenų bazėse esančius duomenis ir informaciją
su geografiniais duomenimis, atsižvelgiant į formalizuotus vidinius (nustatytas procedūras)
ir/ar išorinius (sutartys, susitarimai, darbo reglamentai ir kt.) įpareigojimus.
5.5.5. Ryšių tarp duomenų ir rodiklių tvarkymo modulis turi suteikti galimybę pagal
nustatytas taisykles įvesti rodiklius, juos keisti arba pašalinti. Rodikliai apibrėžiami tokiais
parametrais (sąrašas nebaigtinis): pavadinimas; aprašymas; rodiklio apskaičiavimo formulė;
faktinė reikšmė; siektina reikšmė; rodiklio leistinas (i) nuokrypis (iai); kita. Modulis turi
turėti galimybes:
5.5.5.1. Apskaičiuoti rodiklius, naudojant pirminius duomenis; koreguoti rodiklių
reikšmių skaičiavimo formules be programavimo žinių reikalaujančių veiksmų; rodiklių
skaičiavimui naudoti tiek tiesines, tiek netiesines formules (pvz., laipsnines ir diskrečiąsias);
5.5.5.2. Rodiklių įvertinimas turi būti vaizduojamas spalvų pagalba šviesoforo
principu;
5.5.5.3. Rodiklių įvertinimai turi būti apskaičiuojami ir vaizduojami skirtingomis
logikomis (Didėjanti reikšmė yra teigiama; Mažėjanti reikšmė yra teigiama;
Nuokrypis į bet kurią pusę yra neigiamas);
5.5.5.4. Rodiklių ribas apibrėžti kaip absoliučiomis, taip ir procentinėmis
išraiškomis, pavyzdžiui, siektina reikšmė yra 100, o 10% nuokrypis – “geltona zona”;
5.5.5.5. Kurti skirtingų tipų rodiklius: procentinius, piniginius (valiuta), absoliučius
(skaičiai);
5.5.5.6. Kurti išvestinius rodiklius, kurių reikšmė automatiškai būtų išvesta pagal
nuo priklausomų kitų rodiklių įvertinimų pagal metodus (svertinis vidurkis; min/max
metodu, pagal dominuojantį vertinimą; formulė);
5.5.5.7. Pagal išvestinius rodiklius automatiškai kurti rodiklių priklausomybių
(priežasčių-pasekmių) diagramas;
5.5.5.8. Pagal nustatytas taisykles automatiniu būdu apskaičiuoti rodiklių reikšmes
(pvz., pagal iš Statistikos departamento IS paimtus duomenis, rankiniu būdu įvestus, iš kitų
Švietimo ir mokslo ministerijos ar savivaldybių naudojamų IS, kt.);
5.5.5.9. Pagal nustatytas taisykles priskirti (pašalinti) rodiklį į (iš) rodiklių sąrašą (o);
5.5.5.10. Pagal nustatytas taisykles priskirti rodiklių sąrašą tiek konkrečiai
organizacijai, tiek jų grupei;
5.5.5.11. Rodiklių sąraše nustatyti rodiklių hierarchinę priklausomybę.
5.5.6. Ryšių tarp duomenų ir rodiklių tvarkymo modulis turi suteikti galimybes:
5.5.6.1. pagal nustatytas taisykles įvesti ir/ar importuoti tikslus (rodiklių siektinas
reikšmes), jas keisti ir/ar pašalinti;
5.5.6.2. pagal nustatytas taisykles apibrėžti laikotarpį, kuriam nustatomi tikslai
organizacijose;
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5.5.6.3. Nustatyti tikslus organizacijoms tiek nurodant rodikliams konkrečias
siektinas reikšmes, tiek įvedant siektiną procentinį pokytį nuo esamos reikšmės; importuoti
ir/ar įvesti, redaguoti, šalinti bendrąsias, t.y., kelias organizacijas apimančias, siektinas
reikšmes;
5.5.6.4. Importuoti ir/ar įvesti, redaguoti, šalinti siektinas reikšmes iškart keliems
pasirinktiems rodikliams; tvirtinti žemesniame hierarchijos lygyje esančių organizacijų tikslo
siektiną reikšme;
5.5.6.5. Tvarkyti (importuoti ir/ar įvesti, redaguoti, šalinti) žemesniame
hierarchijos lygyje esančių organizacijų tikslus;
5.5.6.6. Matyti aukštesniame hierarchijos lygyje esančios organizacijos suvestus
tikslus; matyti pagal žemesniame hierarchijos lygyje esančių organizacijų (pavaldžių)
suvestus tikslus, jei jie būtų pasiekti naudotojo nurodytu procentu, apskaičiuotą numatomą
aukštesniame hierarchijos lygmenyje esančios organizacijos (agreguotą) rodiklių pokytį (tiek
absoliutine, tiek procentine reikšme);
5.5.6.7. Įvesti, redaguoti, šalinti ir peržiūrėti komentarus patogia vartotojui sąsaja.
5.5.7. Ryšių tarp duomenų ir rodiklių tvarkymo modulis turi suteikti galimybes:
5.5.7.1. Analizuoti rodiklių sąrašą pagal pasirinktą instituciją arba jų grupes;
5.5.7.2. Automatiškai apskaičiuoti rodiklių sąrašą sudarančius rodiklius,
priklausomai nuo pasirinktų organizacijų grupavimo/filtravimo parametrų (pvz., nurodžius
institucijos tipą (mokykla-darželis, pradinė mokykla, universitetas, kolegija ir t.t.), pasirinkus
vietovę (miestas, kaimas), savivaldybę ir/ar kitus instituciją apibūdinančius
parametrus/klasifikatorius, atitinkamai perskaičiuojamos ir atvaizduojamos rodiklių
reikšmės); automatiškai apskaičiuoti ir vizualiai pateikti rodiklių sąrašą sudarančių rodiklių
nuokrypį nuo pasirinkto atskaitos taško. Atskaitos taškas gali būti (sąrašas nebaigtinis)
(tikslai; pagal kitus organizacijų grupavimo/filtravimo parametrus išfiltruoto rodiklių sąrašo
rodikliai (pvz., galima pasirinkti vaizduoti nuokrypius nuo tokio pat tipo mokyklų reikšmių
šalies mastu arba nuo konkrečios savivaldybės ir pan., buvusio laikotarpio rodiklių reikšmės;
kita);
5.5.7.3. Sukurti ir koreguoti rodiklių nuokrypio nuo atskaitos taško skaičiavimo
formules be programavimo žinių reikalaujančių veiksmų; įvesti, keisti ir šalinti visas rodiklių
nuokrypių nuo atskaitos taško skaičiavimui reikalingas taisykles, naudojant standartines
funkcijas (pvz.: sumavimas, daugyba, dalyba, skirtumas, procentinis nuokrypis, procentinis
pasiskirstymas, minimumas, maksimumas, vidurkis, standartinis nuokrypis, loginės
operacijos (if-then-else), kėlimas laipsniu ir kt.);
5.5.7.4. Nustatyti rodiklių nuokrypio nuo atskaitos taško būsenas (pvz., „gera“,
„patenkinama“, „neigiama“) pagal apibrėžtus reikšmių nuokrypius (ne mažiau 5 intervalai) ir
tolerancijos ribas, kurioms būtų galima priskirti simbolį, paveikslėlį ir/ar spalvą;
5.5.7.5. Vaizduoti rodiklių nuokrypio nuo atskaitos taško būsenas prie
analizuojamo rodiklių sąrašo rodiklių;
5.5.7.6. Analizuoti vieną rodiklį pagal pasirinktas organizacijas; atvaizduoti vieno
rodiklio nuokrypio nuo atskaitos taško būsenas pasirinktoms organizacijoms;
5.5.7.7. Priklausomai nuo rodiklio nuokrypio nuo atskaitos taško būsenos,
atitinkamai spalvinti ir/ar pažymėti konkrečios savivaldybės teritoriją
5.5.7.8. Detaliai hierarchiškai aprašyti skirtingas veiklos strategijas, jungiant
smulkesnius tikslus į strateginius;
5.5.7.9. Naudotojui pačiam nustatyti veiklos rodiklio intervalų reikšmes,
apibrėžiant raudonos „pavojaus“ zonos reikšmių rėžį, geltonos zonos reikšmių rėžį ir žalios
zonos reikšmių rėžį;
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5.5.7.10. Naudotojui peržiūrėti veiklos rodiklio reikšmių dinamikos istoriją tiek
grafiko, tiek lentelės pagalba;
5.5.7.11. Naudotojui pačiam nustatyti veiklos rodiklio reikšmių dinamikos grafiko
tipą;
5.5.7.12. Naudotojui nustatyti veiklos rodiklio tendencijų kryptis t.y. nustatyti ar
pasirinkto veiklos rodiklio reikšmės mažėjimas arba didėjimas turi būti traktuojamas kaip
teigiamas arba neigiamas rezultatas, arba bet koks nuokrypis yra neigiamas rezultatas;
5.5.7.13. Naudotojui pačiam priskirti veiklos rodiklį konkrečiai veiklos rodiklio
lentelei (angl. „scorecard“). Turi būti numatyta galimybė rodiklius priskirti rodiklių grupėms;
5.5.7.14. Be programavimo, naudojant grafinę sąsają, naudotojui pagal suteiktas
teises kurti strategijų vizualizavimą (žemėlapius), kur būtų atvaizduojama tikslų hierarchija,
priežasčių-pasekmių ryšiai, tikslų pasiekimo įvertinimai šviesoforų principu;
5.5.7.15. Kurti neribotą skaičių rodiklių lentelių hierarchijų, kurie turi atvaizduoti
skirtingus veiklos matavimo lygius bei sritis (pavyzdžiui, mokyklų lankomumas, mokytojų
kompetencija ir t.t.);
5.5.7.16. Grupuoti rodiklius pagal jų tipą, nurodant jų išskaičiavimo formulę,
duomenų šaltinius, išskaičiavimo periodiškumą, formatą ir t.t.;
5.5.7.17. Automatiškai kurti rodiklių priežasčių-pasekmių sąryšių diagramas;
5.5.7.18. Leisti naudotojams pasirinkti ir susikurti jiems norimą rodiklių stebėjimo
būdą: sąrašai, žemėlapiai, diagramos;
5.5.7.19. Per pateikiamą analizės komponentės grafinę sąsają be programavimo
žinių atlikti OLAP analizės uždavinius;
5.5.7.20. Riboti analizuojamų duomenų kiekį, nustatant filtrus ir atliekant greitą
duomenų paiešką;
5.5.7.21. Sekti rodiklio įgyvendinimo veiksmus bei juos vertinti, nustatant
atsakingą asmenį, ataskaitinį laikotarpį bei sėkmės kriterijų;
5.5.7.22. Naudotojui be programavimo žinių angl. „Drag-and-drop“ principu bet
kada pasidaryti ataskaitą (žr. reikalavimus ataskaitoms) iš bet kurių rodiklių vertinimo srities
duomenų;
5.5.7.23. „Drag-and-drop“ principu, vienu metu pasirinkti skirtingus pjūvius –
dimensijas iš informacijos kategorijų medžio ir įterpti į ataskaitos „pivot“ tipo lentelę. Taip
pat formuoti naujus (išskaičiuotus) rodiklius iš drag-and-drop pasirinktų aprašant
matematinėmis formulėmis;
5.5.7.24. Susikurti ir išsaugoti filtrus kaip papildomas informacijos dimensijas
informacijos kategorijų medyje;
5.5.7.25. Atlikti detalaus duomenų gręžimo („drill-down“ ir „drill-up“) veiksmus
pagal filtruojamas dimensijas;
5.5.7.26. Įterpti į lentelę sukurtus paskaičiavimus pagal pasirinktus rodiklius iš
informacijos kategorijų medžio;
5.5.7.27. Naudotojui analizuojamos informacijos turinį pateikti, panaudojant
bendrą metą duomenų modelį. Tuo pačių naudotojui turi būti suteikta galimybė detalizuoti
duomenis iki smulkiausios granuliacijos transakcijų įrašų arba pereiti į susijusio informacijos
detalumo lygio ataskaitas;
5.5.7.28. Analizuoti visus kaupiamus duomenis (įskaitant pirminius duomenis,
rodiklius, tikslus).;
5.5.7.29. Analizuojant duomenis nustatyti vertinimo kriterijaus tipą, kuris būtų
vaizduojamas prie analizuojamų duomenų (įskaitant pirminius duomenis, rodiklius, tikslus;
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5.5.7.30. Galimybė atlikti TOP-N analizę, skirtą atvaizduoti apibrėžtą skaičių
organizacijų, kurių rodikliai nurodytu laikotarpiu yra geriausi (pvz., remiantis procentine
rodiklio struktūra, procentais išreikštu augimu, siekiamomis rodiklio reikšmėmis ir pan.);
5.5.7.31. Pagal nustatytas taisykles atlikti kriterijų analizę detalizuojant (angl. drill
down): turi būti galimybė išskleisti ataskaitoje turimą detalumą į kitą numatytą detalumo
lygį.
Modulių sąveika schemoje pateikta grafiškai.
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Duomenų apdorojimo posistemės schema

Rodiklių duomenų bazė

Teisės aktų duomenų bazė

Statistinių duomenų bazė
bendrojo lavinimo dalis,
profesinio mokymo dalis,
aukštojo mokslo dalis

duomenų pateikimo
struktūrų tvarkymo modulis

Aprašomųjų duomenų
bazė

Klasifikatorių duomenų
bazė

Registruotų sistemos
naudotojų duomenų bazė

BI PĮ

Sutartys, rutininės
procedūros

Rodiklių duomenų bazė

Teisės aktų duomenų bazė

Statistinių duomenų bazė
duomenų pateikimo
žemėlapio tvarkymo
modulis

Aprašomųjų duomenų
bazė

Klasifikatorių duomenų
bazė

bendrojo lavinimo dalis,
profesinio mokymo dalis,
aukštojo mokslo dalis

Registruotų sistemos
naudotojų duomenų bazė

geografinio vaizdavimo
priemonių PĮ

Sutartys, rutininės
procedūros

Teisės aktų duomenų bazė

ryšių tarp teisės aktų ir
rodiklių tvarkymo modulis

Rodiklių duomenų bazė

ryšių tarp duomenų ir
rodiklių tvarkymo modulis

Rodiklių duomenų bazė

Statistinių duomenų bazė
bendrojo lavinimo dalis,
profesinio mokymo dalis,
aukštojo mokslo dalis

Aprašomųjų duomenų bazė

Pav. Nr. 5 “Duomenų apdorojimo posistemės schema”
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5.6. Duomenų teikimo posistemė
Duomenų teikimo posistemės pagrindinė funkcija duomenų teikimas duomenų gavėjams
ir naudotojams (posistemė sudaryta iš atskirų modulių, kurie schematiškai pavaizduoti pav.
Nr. 6), tyrėjams, kitoms sistemoms.
5.6.1. Duomenų teikimo posistemė atlieka šias funkcijas:
5.6.1.1. Duomenų teikimas per ŠVIS svetainę duomenų gavėjams;
5.6.1.2. Duomenų teikimas per ŠVIS svetainę duomenų naudotojams;
5.6.1.3. Duomenų eksportavimo;
5.6.1.4. Duomenų teikimas per webservisus;
5.6.1.5. Duomenų teikimas kitomis WEB technologijų galimybėmis.
5.6.2. Šios posistemės ŠVIS svetainės modulyje duomenų gavėjams pateikiami
mokyklų žemėlapiai, mokyklų vizitinės kortelės, suvestinė statistinė informacija, bendroji
informacija apie sistemą, rodikliai. Duomenys gali būti teikiami eksportuojant ir/arba
naudojant webservisų bei kitų šiuolaikinių WEB technologijų galimybes. Informacija
pateikiama šioje struktūroje:
5.6.2.1 bendroji informacija apie sistemą;
5.6.2.2. naujienos;
5.6.2.3. statistinė informacija:
5.6.2.3.1 statistinė informacija lentelėse;
5.6.2.3.2 statistinė informacija, naudojant geografinio vaizdavimo
priemones visų lygių (šalies, savivaldybės, institucijos) suvestinė ir mokyklų
vizitines korteles (rodiklių rinkinys);
5.6.2.4 švietimo stebėsenos rodikliai: savivaldybių švietimo stebėsenos rodikliai
(priedas Nr.9);
5.6.2.5 teisės aktai;
5.6.2.6 nuorodos:
5.6.2.6.1 paieškos galimybės;
5.6.2.6.2 nuorodos į susijusias institucijas ir informacines sistemas.
5.6.3. Duomenų teikimo per ŠVIS svetainę modulyje duomenų naudotojams
suteikiama galimybė vykdyti paiešką pagal jų pasirinktus paieškos kriterijus, įvesti
duomenis, atlikti veiksmus su duomenimis naudojantis sistemos BI įrankiais kuriant įvairaus
lygio ir sudėtingumo ataskaitas, jas formatuoti spausdinimui, išsaugoti labiausiai paplitusiais
formatais (xls, xlsx, doc, docx, pdf, xml, csv), suformuoti ir naudoti “grynų” duomenų
masyvus priklausomai nuo jų teisių, kaip aprašyta 4.3 skyriuje. Duomenų teikimo modulis
turi suteikti galimybes:
5.6.3.1. Be programavimo žinių reikalaujančių veiksmų sistemoje kurti bei
koreguoti ataskaitas ar kitus duomenų analizės įrankius. Ataskaitų kūrimas turi būti
prieinamas naudotojui, neturinčiam programavimo įgūdžių, paremtas intuityviu (angl. "Drag
and Drop") principu;
5.6.3.2. Sukurti ir naudoti stebėsenos objektų (rodiklių, tikslų, vertinimo kriterijų
ir kt.) vykdymo ataskaitų formas lentelių, grafikų, schemų, žemėlapių, rodiklių rinkinių
(angl. dashboard), ir kt. pavidalais. Sistemoje turi būti galimybė brėžti grafikus ir diagramas.
Galimi bent jau šių tipų dviejų (2D) ir trijų dimensijų (3D) grafikai ir diagramos (sąrašas nėra
baigtinis): sritinis (angl. area); juostinis (angl. bar); stulpelinis (angl. column); linijinis (angl.
line); skritulinis (angl. pie); taškinis (angl. scatter); burbulinis (angl. bubble); Lietuvos
žemėlapis (pagal apskritis ir rajonus); kombinacinis, kuris apjungia grafikus pagal kelias
(daugiau nei vieną) duomenų aibes, naudotojo sukurtas (angl. custom, user defined);
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5.6.3.3. Sistemoje išsaugoti paieškos rezultatus ir juos vėliau panaudoti nevykdant
naujos paieškos;
5.6.3.4. Naudotojams pagal jiems priskirtus vaidmenis matyti, kurti, keisti,
spausdinti ir persiųsti ataskaitas el. paštu;
5.6.3.5. Naudotojams pagal jiems priskirtus vaidmenis be programavimo
prenumeruoti reikalingas ataskaitas, nustatyti ataskaitų paleidimo;
5.6.3.6. Naudotojams kurti tiek lanksčios duomenų analizės, tiek šablonines
(nustatytos formos) ataskaitas;
5.6.3.7. Sukurti naują ataskaitų šabloną, nukopijuojant esamą ataskaitos šabloną;
5.6.3.8. Sistemoje susieti dvi ataskaitas tokiu būdu, kad naudotojui būtų suteikta
galimybė iš vienos, suminės, ataskaitos pereiti prie kitos, detaliosios, išlaikant pirmoje
ataskaitoje nurodytus filtravimo kriterijus (angl. Report-Report Interface);
5.6.3.9. Sukurti aplinką viešajam naudojimui, talpinant aplinkoje aktualią
informaciją tipinių ataskaitų pavidalu;
5.6.3.10. Sistemoje pagal nustatytas taisykles formuoti ataskaitas grupuojant
organizacijas pagal jas apibrėžiančius parametrus;
5.6.3.11. Patvirtintas stebėsenos ataskaitas publikuoti visuomenei, pateikiant jas
interneto erdvėje.
5.6.4. Duomenų eksportavimo modulis skirtas eksportuoti duomenims CSV, XML ir
kitais plačiai naudojamais formatais. Leidžiamų modulyje “matyti” ir eksportuoti duomenų
aprėptis ir kiekis priklauso nuo vartotojams priskirtų teisių. Eksportuojamų duomenų aprėptį
nustato sistemos administratorius, naudodamasis šiame modulyje realizuotu funkcionalumu.
5.6.5. Duomenų teikimo per web servisus modulis atsakingas už duomenų teikimą
kitoms sistemos ir registrams. Pagal nutylėjimą išorinės sistemos kreipiasi naudodamos
švietimo įstaigos kodą. Gražinama duomenų aibė priklauso nuo sistemos administratoriaus
apibrėžtos konkrečiam respondentui duomenų aprėpties. Duomenų aprėptis nustatoma
naudojantis šiame modulyje realizuotu funkcionalumu;
5.6.6. ŠVIS svetainės pirmojo puslapio (prieinamas viešiesiems vartotojams)
pavyzdys galėtų atrodyti taip:
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5.6.6.1. Projekto metu svetainės vaizdas ir turinys gali būti tikslinami.
5.6.6.2. Lango skiltyje „Naujienos“ vartotojui paspaudus ant vienos iš nuorodų
(Detaliau, Archyvas, Apie ŠVIS, Nuorodos, Kontaktai) turi būti atidaromas
atskiras naršyklės langas, kuriame pateikiama atitinkama informacija.
5.6.6.3. Lango skiltyje „Statistiniai duomenys“ vartotojui pasirinkus konkrečią
savivaldybę arba įstaigą ir paspaudus mygtuką filtruoti, pateikiami
duomenys teisės aktų ir rodiklių skiltyje pagal pasirinkta filtravimo
kriterijų.
5.6.6.4. ITC paruoš teisės aktų ir rodiklių sąryšių lentelę, kurioje bus nurodyta,
koks teisės aktas su kokiais konkrečiais rodikliais siejasi. Pagal šias
taisykles veiks ir filtravimo funkcija.
5.6.6.5. Lango skiltyje „Rodikliai“ vartotojui paspaudus vieną iš pateiktų nuorodų
bus atidaromas naujas naršyklės langas, kuriame pateikiama atitinkama
informacija.
5.6.6.6. Lango skiltyje „Teisės aktai“ vartotojui paspaudus ant teisės akto
pavadinimo, lango skiltyje „Rodikliai“ bus pateikiama su tuo aktu susiję
rodikliai.
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Duomenų teikimo posistemės schema
Rodiklių duomenų bazė

Bendroji informacija apie
sistemą.

Teisės aktų duomenų bazė

duomenų teikimo modulis
(teikimasduomenų
gavėjams)

žemėlapiai, diagramos, info kortelės,
suvestinė statistinė informacija,
aprašomųjų duomenų santraukos

Klasifikatorių duomenų
bazė

Rodiklių duomenų bazė

Teisės aktų duomenų bazė

Statistinių duomenų bazė
Aprašomųjų duomenų
bazė

duomenų teikimo modulis
(teikimas duomenų
naudotojams)

Klasifikatorių duomenų
bazė

Registruotų sistemos
naudotojų duomenų bazė

bendrojo lavinimo dalis,
profesinio mokymo dalis,
aukštojo mokslo dalis

BI PĮ

Teisės aktų duomenų bazė

Statistinių duomenų bazė
duomenų eksportavimo
modulis

Klasifikatorių duomenų
bazė

bendrojo lavinimo dalis,
profesinio mokymo dalis,
aukštojo mokslo dalis

Registruotų sistemos
naudotojų duomenų bazė

Teisės aktų duomenų bazė

Statistinių duomenų bazė
Išorinių sistemų prašymai,
sutartys

duomenų teikimo per
webservisus modulis

Klasifikatorių duomenų
bazė

bendrojo lavinimo dalis,
profesinio mokymo dalis,
aukštojo mokslo dalis

Registruotų sistemos
naudotojų duomenų bazė
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Pav. Nr. 6 “Duomenų teikimo posistemės schema”

5.7. Administravimo ir naudotojų apskaitos posistemė
Administravimo ir naudotojų apskaitos posistemė, kurios pagrindinė funkcija naudotojų, jų veiklų, įvykių registravimas, teisių suteikimas, naudotojų, tvarkytojų ir įvykių
valdymas, duomenų tipų, ryšių ir struktūrų aprašymas (posistemė sudaryta iš atskirų modulių,
kurie schematiškai pavaizduoti pav. Nr. 7).
5.7.1. Administravimo ir naudotojų apskaitos posistemė atlieka šias funkcijas:
5.7.1.1. Naudotojų ir jų teisių tvarkymas;
5.7.1.2. Naudotojų, veiklų ir įvykių valdymas;
5.7.1.3. Duomenų tipų, struktūrų ir ryšių tvarkymas;
5.7.1.4. Duomenų pateikimo darbo sekos eiliškumo keitimas;
5.7.1.5. Darbų būklės stebėjimas, ir priklausomai nuo sistemos naudotojo
atsakomųjų veiksmus (pvz., išsiųstų atitinkamiems naudotojams
elektroninio pašto pranešimus) vykdymas;
5.7.1.6. Pagal nustatytas taisykles, teikia informacinius pranešimus už konkrečius
darbus atsakingam (-iems) asmeniui(-ims);
5.7.1.7. Informacinių pranešimų pateikimas apie stebėsenos duomenų surinkimo
būklę (atsižvelgiant į apibrėžtas taisykles).
5.7.1.8. Įvedimo, saugojimo ir teikimo struktūrų tvarkymas.
5.7.2. Naudotojų ir jų teisių tvarkymo modulis skirtas:
5.7.2.1. Įvesti padalinio pavadinimą sistemoje, padalinio aprašą (institucijos,
skyriaus pavadinimą, neformalizuotos naudotojų grupės pavadinimą, ar
kitokį žmogui skirtą tekstą, apibūdinantį padalinį) ir juos redaguoti, šalinti;
5.7.2.2. Įvesti grupės pavadinimą sistemoje, grupės aprašą (administratorius,
tvarkytojas, duomenų teikėjas, duomenų gavėjas) ir juos redaguoti, šalinti;
5.7.2.3. Įvesti vaidmens pavadinimą sistemoje, vaidmens aprašą (stebėjimo sritį)
ir jį redaguoti, šalinti;
5.7.2.4. Įvesti, po vieną ir srautu, vardą sistemoje, naudotojo vardą, pavardę,
priskirti grupę, padalinį, vaidmenį, specifines teises, nustatyti jų galiojimo
intervalą ir juos tvarkyti, papildyti, redaguoti, šalinti;
5.7.2.5. Patvirtinus informacijos apie naudotojo įvedimą, turi būti priskirtas
duomenis įvedusio vartotojo identifikatorius ir sugeneruotas unikalus
naudotojo identifikatorius vidinėms sistemos reikmėms.
5.7.3. Grupes ir padalinius kurti, redaguoti, šalinti teisę turi tik administratoriai.
5.7.4. Vaidmenis ir naudotojus kurti, šalinti teisę turi tik administratoriai.
Administratoriai turi teisę redaguoti visų naudotojų informaciją.
5.7.5. Naudotojų, veiklų ir įvykių valdymo modulis 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, nesėkmėmis pasibaigusius naudotojų veiksmus ir panašius dalykus. Šis
modulis turi turėti administratoriaus sąsają minėtai informacijai peržiūrėti, analizuoti. Šis
modulis suteikia galimybe:
5.7.5.1. Aprašyti duomenų pateikimo, tvirtinimo ir kitų darbų stebėjimo, bei
duomenų tikrinimo taisykles;
5.7.5.2. Nustatyti ir keisti duomenų pateikimo darbo sekos eiliškumą;
5.7.5.3. Stebėti darbų būklę, ir priklausomai nuo sistemos naudotojo atliktų
veiksmų sistema vykdytų atsakomuosius veiksmus (pvz., išsiųstų
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5.7.5.4. Be programavimo žinių reikalaujančių veiksmų kurti darbų atlikimo
stebėsenos sąlygas;
5.7.5.5. Nurodyti, prieš kiek dienų ir kaip dažnai iki konkretaus darbo pabaigos
turi būti, pagal nustatytas taisykles, teikiami informaciniai pranešimai už
konkrečius darbus atsakingam (-iems) asmeniui(-ims);
5.7.5.6. Pateikti informacinius pranešimus apie stebėsenos duomenų surinkimo
būklę (atsižvelgiant į apibrėžtas taisykles);
5.7.5.7. Pagal nustatytas taisykles pateikti pakartotinius pranešimus. Pakartotinius
pranešimus turi būti galimybė pateikti tik toms įstaigoms, kurios neatliko
atitinkamo darbo;
5.7.5.8. Švietimo įstaigai matyti tik savo ir jai pavaldžių įstaigų darbų būklę;
5.7.5.9. Keliems sistemos naudotojams peržiūrėti tos pačios įstaigos darbų būklę;
5.7.6. Klasifikatorių tvarkymo modulis – tai administratoriaus sąsaja skirta redaguoti
įvestus į klasifikatorių DB duomenis.
5.7.7. Duomenų tipų, struktūrų ir ryšių tvarkymo modulis skirtas ryšiams tarp DB
tvarkyti. Per jo sąsajas administratorius gali įvesti, koreguoti sąsajas tarp teisės aktų ir
rodiklių, rodiklių ir statistinių ir aprašomųjų duomenų ir panašiai;
5.7.8. Įvedimo, saugojimo ir teikimo struktūrų tvarkymo modulyje turi būti pateiktos
galimybės tvarkyti minėtas struktūras. Įvedimo ir teikimo struktūrų tvarkymas turi turėti
įprastas tokioms posistemėms galimybes: formos nubraižymas, pastovios ir dinamiškos dalių
suformavimas, elementų, susietų su DB laukais, įtraukimas, aritmetinės ir loginės operacijos,
jau esamų struktūrų panaudojimas (“paveldėjimas”) ir panašiai.
5.7.9. Teikimo struktūrų tvarkymas turi apimti ir XML struktūrų tvarkymą.
5.7.10. Saugojimo struktūrų tvarkymo galimybės turi apimti indeksavimo galimybes,
rodinių (views) sudarymą, standartizuotų užklausų sukūrimą.
Modulių sąveika schemoje pateikta grafiškai
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Administravimo ir naudotojų apskaitos posistemės schema
tiesioginis įvedimas į
vartotojų DB

naudotojų ir jų teisių
tvarkymo modulis

tiesioginis įvedimas į
naudotojų DB

naudotojų, veiklų ir įvykių
valdymo modulis

Registruotų sistemos
nudotojų duomenų bazė

Registruotų sistemos
naudotojų duomenų bazė

OS sisteminiai žurnalai

tiesioginis įvedimas į
klasifikatorių DB

klasifikatorių tvarkymo
modulis

Klasifikatorių duomenų
bazė
Teisės aktų duomenų bazė
Rodiklių duomenų bazė

tiesioginis įvedimas

duomenų tipų, struktūrų ir
ryšių tvarkymo modulis

Statistinių duomenų bazė
bendrojo lavinimo dalis,
profesinio mokymo dalis,
aukštojo mokslo dalis
Aprašomųjų duomenų bazė

Teisės aktų duomenų bazė

tiesioginis įvedimas

Šablonų (HTML, XML ir
kitų tipų) rinkiniai

įvedimo, saugojimo ir
teikimo struktūrų tvarkymo
modulis

Rodiklių duomenų bazė

Statistinių duomenų bazė
bendrojo lavinimo dalis,
profesinio mokymo dalis,
aukštojo mokslo dalis

Aprašomųjų duomenų bazė

Pav. Nr. 7 “Administravimo ir naudotojų apskaitos posistemės schema”
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6. ŠVIS EFEKTYVUMAS
6.1. Efektyvumas
Sukurtoji ŠVIS suteiks galimybes priimti sudėtingesnius ir efektyvesnius švietimo ir
mokslo valdymo sprendimus ir užtikrins sąlygas vykdyti jų įgyvendinimo kontrolę, tas turės
didžiulę įtaką kokybiškam švietimo ir mokslo valdymui bei racionaliam lėšų panaudojimui.
ŠVIS bus sėkmingai naudojama nacionaliniu, regioniniu bei švietimo ir mokslo institucijos
lygmeniu ir tenkins šių vartotojų poreikius.
6.2. ŠVIS kūrimo ir aptarnavimo sąnaudos
6.2.1. ŠVIS reikalingų dokumentų rengimo, programavimo, konsultavimo ir kitos
kūrimo paslaugos finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos
Sąjungos struktūrinių fondų skiriamomis bei kitomis teisėtai gautomis lėšomis.
6.2.2. Sukūrus ir įdiegus ŠVIS, numatomos tokios sąnaudos:
6.2.2.1. ŠVIS programinės įrangos licencijavimo, administravimo, aptarnavimo,
priežiūros ir palaikymo sąnaudos;
6.2.2.2. ŠVIS sistemos techninės infrastruktūros palaikymo sąnaudos;
6.2.2.3. ŠVIS sisteminės programinės įrangos licencijų atnaujinimo sąnaudos;
6.2.2.4. Personalo kvalifikacijos tobulinimo sąnaudos.
6.2.3. ŠVIS palaikymo sąnaudas planuojama dengti iš valdytojui skiriamų Švietimo ir
mokslo ministerijos lėšų. Lėšų skyrimas remiasi esamomis faktinėmis išlaidomis.
6.2.4. ŠVIS kūrimo ir aptarnavimo etapai pateikti lentelėje Nr. 27:
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Lentelė Nr. 27 „Numatomas ŠVIS kūrimo ir diegimo projekto etapų, užduočių ir rezultatų detalizavimas“

Projekto inicijavimo etapas
Užduotis

Užduoties aprašymas

Rezultatas

Rezultato aprašymas

1. Parengti ŠVIS
diegimo projekto
reglamentą (įvadinę
ataskaitą)

Diegėjas turi parengti Stebėsenos tobulinimo
projekto vykdymo reglamentą (įvadinę
ataskaitą). Stebėsenos tobulinimo projekto
vykdymo reglamentas (įvadinė ataskaita),
turi būti apimti ŠVIS kūrimo ir diegimo
metu atliekamais darbais, rezultatais bei
atsakomybių už darbų vykdymą, rezultatų
parengimą, peržiūrą bei tvirtinimą
pasiskirstymu, kt.

ŠVIS diegimo
projekto vykdymo
reglamentas (įvadinė
ataskaita).

Pastaba: Diegėjas turės pateikti užduoties
aprašyme minimą informaciją.

2. Parengti ŠVIS
diegimo projekto planą

Diegėjas turi parengti ŠVIS diegimo
projekto planą pagal diegėjo naudojamą IS
kūrimo ir diegimo metodiką, patikslintus
reikalavimus ŠVIS, diegėjo atliktinus darbus
ir diegimo darbų pradžios datą.

Projekto planas

Pastaba: Diegėjas turės pateikti užduoties
aprašyme minimą informaciją.

Analizės etapas
Užduotis

Užduoties aprašymas

Rezultatas

Rezultato aprašymas

3. Detalizuoti
reikalavimus, parengti
detalios analizės
dokumento projektą

Diegėjas turi atlikti funkcinių, techninių ir
Detalios analizės
kitų reikalavimų analizę, kurios pagrindu turi dokumentas
paruošti detalios analizės dokumentą.

Detalios analizės dokumentas turi apimti (bet
neapsiriboti) detalizuotą ŠVIS reikalavimų
aprašymą.

4. Parengti ŠVIS
specifikaciją

Diegėjas turi parengti ŠV IS specifikaciją.

ŠVIS specifikacija

Specifikacija turi atitikti Informacinės
visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės įsakymą „Dėl
Valstybės informacinių sistemų kūrimo
metodinių dokumentų patvirtinimo“ Nr. T – 131
(2004-10-15, aktuali redakcija).

5. Apibrėžti

Diegėjas turi suformuluoti ir su perkančiąja

Reikalavimų

Reikalavimų infrastruktūrai dokumentas turi
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reikalavimus būsimai
infrastruktūrai

organizacija suderinti reikalavimus ŠVIS
veikimui užtikrinti reikalingai
infrastruktūrai. Infrastruktūros specifikacija
turės būti suderinta bent su 3 įrangos
gamintojais. Konkretūs įrangos gamintojai,
su kuriais reikės suderinti infrastruktūros
specifikaciją bus suderinti ŠVIS kūrimo ir
diegimo projekto metu.

infrastruktūrai
dokumentas

apimti, bet neapsiriboti šiomis pagrindinėmis
dalimis:
 Reikalavimų infrastruktūrai sąrašu;


Rekomendacijomis, kaip esamą
infrastruktūrą panaudoti ŠVIS poreikiams
(esant poreikiui, ir rekomendacijos
infrastruktūros pokyčiams).

Projektavimo etapas
Užduotis
6. Parengti
projektavimo
dokumentaciją

Užduoties aprašymas
Diegėjas, detalizavęs pateiktus funkcinius,
techninius ir kitus reikalavimus ŠVIS, turi
parengti šių reikalavimų įgyvendinimo
detalųjį aprašymą.

Rezultato aprašymas

Rezultatas
Projektavimo
dokumentacija

Diegėjo pateikta ŠVIS projektavimo
dokumentacija turi aprašyti ŠVIS detalios
analizės dokumente aprašytų reikalavimų
realizaciją ŠVIS. Dokumentas turi apimti, bet
neapsiriboti:
 detalizuotų ŠVIS reikalavimų realizavimo
informacinėje sistemoje aprašymu
(pateikiant detalias nuorodas į sistemos
funkcijas, kurių pagalba bus įvykdoma
vienokia ar kitokia funkcija ar veiksmas,
sistemos ekraninis vaizdas, taikomos
taisyklės ar apribojimai bei kita susijusi
informacija);


sistemos parametrų, dokumentų, ataskaitų
aprašymais;



Duomenų sandėlio struktūros ir modelio
aprašymu;



sąsajomis tarp sistemų („interfeisais“) ir jų
valdymo bei funkcinių sričių aprašymu.
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7. Parengti pradinių
duomenų perkėlimo
planą

8. Parengti ŠVIS
integraciją su duomenų
sandėliu

Diegėjas, remdamasis reikalavimais švietimo Duomenų perkėlimo
informacinių sistemų ir registrų integravimo į duomenų sandėlį
su duomenų sandėliu darbų eiga, turi
planas
parengti sistemų integravimo planą, skirtą
užtikrinti teisingą ir efektyvų duomenų
sudėjimą į duomenų sandėlį, išlaikant
duomenų vientisumą ir tapatumą.

Diegėjas turi parengti ŠVIS integraciją su
duomenų sandėliu

Duomenų sandėlio
integracijos su ŠVIS
planas.

Duomenų perkėlimo planas turi apimti, bet
neapsiriboti:


Duomenų sandėlio integracijų su švietimo
informacinėmis sistemomis bei registrais
sukūrimu;



Duomenų sandėlio darbui būtina
informacija ir ištekliais;



Duomenų perkėlimo pradžios ir pabaigos
fiksavimo sąlygomis;



Duomenų konvertavimo ir perkėlimo
priemonių aprašymu;



Duomenų perkėlimo formatais;



Duomenų perkėlimo darbų eigos planu;



Projekto dalyvių atsakomybėmis.

Parengtas planas turi apimti, bet neapsiriboti:
 Duomenų sandėlio su ŠVIS integracijos
sukūrimu;


ŠVIS darbui būtina informacija ir ištekliais;



Projekto dalyvių atsakomybėmis.

Konfigūravimo (programavimo) etapas
Užduotis

Užduoties aprašymas

Rezultatas

Rezultato aprašymas
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9. Atlikti reikalingus
konfigūravimus ir
modifikavimus1

Vadovaudamasis suderinta projektavimo
dokumentacija, diegėjas turi atlikti
reikalingus ŠVIS konfigūravimo ir
modifikavimo darbus, įdiegti ŠVIS
technologinius komponentus ir naudotojų
aplinkas, atlikti funkcinį testavimą.

Funkcinio testavimo
ataskaita

Funkcinio testavimo ataskaita turi apimti (bet
neapsiriboti) atlikto ŠVIS funkcinio testavimo
rezultatų aprašymą (pateikiant informaciją apie
ŠVIS sritis, į kurias būtina atkreipti papildomą
dėmesį integracinio testavimo metu).

Testavimo etapas
Užduotis
101. Parengti sistemos
testavimo planą

11. Dalyvauti
testavime2

Užduoties aprašymas
Diegėjas pagal parengtą testavimo principų
dokumentą bei reikalavimus testavimo eigai
turi parengti ŠVIS testavimo planą.

Diegėjas pagal suderintą testavimo planą
turės fiziškai dalyvauti ŠVIS testavime,
teikti konsultacijas, kaip ŠVIS turi būti
atliekamas testuojamas veiksmas / funkcija /
operacija pagal suderintus testavimo
scenarijus, išsakyti savo komentarus ir

Aprašymas

Rezultatas
Testavimo planas

Klaidų šalinimo
planas

Testavimo planas turi apimti, bet neapsiriboti:
 Testavimo planavimo (pasirengimo
testavimui), vykdymo (įvertinant ir
pakartotinį testavimą), rezultatų priėmimo
(apibrėžiant įvertinimo kriterijus), klaidų
šalinimo procesų aprašymais;


Testavimui reikalingų išteklių aprašymu;



Aprašymu, kokia apimtimi turi būti
vykdomas testavimas;



Testavimo dalyvių atsakomybių
aprašymais;



Klaidų registravimo šablonu.

Klaidų šalinimo planas turi apimti, bet
neapsiriboti:
 Klaidos šalinimo terminais;


Už klaidos šalinimą atsakingais asmenis bei
kita susijusia informacija.

2

Užduotis/ darbas bus laikomas atliktu, kai Perkančiosios organizacijos darbo grupėje bus suderinta ŠVIS testavimo ataskaita bei ištaisytos visos klaidos, su kuriomis pagal
testavimo planą negalima pradėti darbo su ŠVIS gamybinėje aplinkoje.

54

siūlymus dėl rekomenduojamo klaidos
kritiškumo lygio, informuoti testavimo
dalyvius apie klaidos šalinimo terminą,
taisyti klaidas. Visa informacija apie klaidų
kritiškumo lygį, jos šalinimo terminus,
šalinimo eigą ir priskirtus atsakingus
asmenis bus registruojama klaidų registre.
12. Atlikti sistemos
našumo testavimą

13. Šalinti aptiktas
klaidas

Diegėjas turės atlikti ŠVIS našumo testavimą Našumo testavimo
atsižvelgiant į ŠVIS keliamus reikalavimus.
ataskaita
Atliekant našumo testavimą diegėjas turės
paruošti automatines priemones, kurių
pagalba bus atliktas našumo testavimas.
Našumo testavimas turės būti atliktas
gamybinėje aplinkoje.

Diegėjas, pagal testavimo klaidų registre
užregistruotą informaciją ir parengtą klaidų
šalinimo planą, turės šalinti visas
užregistruotas klaidas ir neatitikimus,
nustatytus integracinio testavimo metu.

Našumo testavimo ataskaita turi apimti, bet
neapsiriboti:
 Našumo testavimo parametrų aprašymu;


Diegėjo atlikto ŠVIS našumo testavimo
rezultatų aprašymu (pateikiant tikslias
rekomendacijas apie tai, kokie
infrastruktūros bei sistemos parametrai turi
būti užtikrinami, kad ŠVIS tenkintų iškeltus
reikalavimus).

Pašalintos testavimo Pašalintos visos (pagal suderintą klaidų šalinimo
metu aptiktos klaidos planą) testavimo metu aptiktos ir užregistruotos
klaidos bei neatitikimai ŠVIS keliamiems
reikalavimams.

Pasiruošimo ŠVIS paleidimui etapas
Užduotis

Užduoties aprašymas

14. Parengti ir suderinti
darbui su ŠVIS
reikalingas ŠVIS
naudotojų ir

Diegėjas turi parengti ŠVIS reikalingas
sistemos naudotojų, administratorių ir ŠVIS
naudotojų mokytojų instrukcijas.

Rezultatas
ŠVIS naudotojų ir
administratorių
instrukcijos

Rezultato aprašymas
ŠVIS naudotojų, administratorių instrukcijos turi
būti parengtos pagal ŠVIS funkcines sritis.
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administratorių
instrukcijas3
15. Parengti ir suderinti
naudotojų grupių ir jų
teisių nustatymo
aprašymą

Diegėjas, vadovaudamasis parengtais ŠVIS
reikalavimais bei informacija, gauta ir
suderinta analizės etape, turi parengti ŠVIS
naudotojų grupių ir jų teisių nustatymo
aprašymą (teisių matricą) ir pagal jį nustatyti
naudotojų grupių atitinkamas teises ir
vaidmenis sistemoje.

Naudotojų grupių ir
jų teisių nustatymo
aprašymas

Naudotojų grupių ir jų teisių nustatymo
aprašymas turi apimti, bet neapsiriboti naudotojų
grupių ir jų teisių nustatymo ŠVIS aprašymu ir
naudotojų pagal funkcines grupes paskirstymu.
Šiame dokumente turės būti nurodyta, kokios
funkcijos ir teisės suteikiamos naudotojams ir
(ar) naudotojų grupėms.

16. Parengti ir suderinti
naudotojų mokymo
planą

Diegėjas turi parengti ŠVIS naudotojų
mokymų planą (įskaitant ir ŠVIS
administratorius).

Naudotojų mokymo
planas

Naudotojų mokymo planas turi apimti, bet
neapsiriboti:
 Mokymų organizavimo principais ir tvarka
(detalizuotu mokymų grafiku, pasirengimo
mokymams aprašymu, mokymų eigos
procedūra, reikalingais ištekliais,
atsakingais asmenimis);

17. Parengti ir suderinti
naudotojų mokymo
medžiagą4

3

4

Diegėjas turi parengti naudotojų mokymo
medžiagą (įskaitant mokymų medžiagą ir
ŠVIS administratoriams), skirtą būsimiems
ŠVIS naudotojams.

Naudotojų mokymų
medžiaga



Mokymo ir žinių patikrinimo medžiagos
parengimo terminais;



Mokymų įvertinimo tvarka.

Naudotojų mokymų medžiaga turi būti:
 Suskaidyta pagal funkcines sritis;


Iliustruota ŠVIS naudotojo sąsajos
paveikslėliais;



Papildyta praktiniais uždaviniais;



Papildyta praktiniais uždaviniais, skirtais

ŠVIS naudotojų ir administratorių instrukcijas diegėjas turi parengti ir suderinti iki testavimo ir mokymų pradžios.
ŠVIS naudotojų mokymo medžiagą diegėjas turi parengti ir suderinti iki mokymų pradžios.
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naudotojų žinioms įvertinti.
18. Atlikti ŠVIS
naudotojų ir
administratorių
mokymus5

Diegėjas, pagal mokymų plane suderintą
procedūrą ir tvarką, turi apmokyti būsimus
ŠVIS naudotojus. Diegėjas turi parengti
veikiančią mokymų aplinką (mokymams
naudojama ŠVIS versija), kuri galės būti
naudojama ir po mokymų pabaigos (atliekant
kitų ŠVIS naudotojų mokymus), bei kitų
ŠVIS naudotojų mokymų medžiagą.
Mokymai vienai grupei turi trukti ne mažiau
kaip 4 dienas, vienoje mokymų grupėje
dalyvių skaičius neturi viršyti 20 žmonių.

Naudotojų žinių
įvertinimo ataskaita,
Mokymams
naudojamos IS
kopija bei kitų
sistemos naudotojų
mokymų medžiaga

Naudotojų žinių įvertinimo ataskaita turi apimti,
bet neapsiriboti:
 Įvertinimu, ar naudotojai yra pasirengę
savarankiškai dirbti su sistema;


Rekomendacijomis, kokių sričių mokymai
turėtų būti atlikti papildomai arba
pakartotinai (jei tokių būtų);



Atsižvelgiant į įvertinimą,
rekomendacijomis, kaip turėtų būti
organizuojamas ŠVIS naudotojų darbas
bandomosios eksploatacijos metu.

Mokymams naudojamą IS bei kitų sistemos
naudotojų mokymų medžiagą turi būti galima
panaudoti kitų ŠVIS naudotojų mokymams
(mokymus turi galėti pravesti anksčiau
apmokinti ŠVIS naudotojai) be papildomų
minėtos informacijos keitimo, koregavimo ar
konfigūravimo darbų.
18. Užtikrinti tinkamą
duomenų perkėlimo į
duomenų sandėlį eigą,
išlaikant duomenų
vientisumą ir tapatumą6

5
6

Parengus ŠVIS priemones bei įstaigoms
pateikus pradinius duomenis, diegėjas turės
įkelti pateiktus duomenis į ŠVIS išlaikant
duomenų vientisumą ir tapatumą. Diegėjas
turi užtikrinti, kad perkeliama visa / pilna
informacija, t.y. turės atlikti pateiktos
informacijos pilnumo patikrinimą (pvz., ar
visi pateikti duomenys yra perkelti).

Duomenų migravimo Duomenų migravimo ataskaita turi apimti, bet
ataskaita
neapsiriboti:
 Kiek ir kokių duomenų buvo perkelta;


Duomenų perkėlimo rezultatais;



Išvadomis ir (ar) rekomendacijomis
(susijusiomis su perkeltų duomenų
tolimesniu naudojimu).

Užduotis bus laikomas atlikta, kai Perkančiosios organizacijos darbo grupėje bus suderinta ŠVIS naudotojų žinių įvertinimo ataskaita.
Užduotis bus laikoma atlikta, kai Perkančioji organizacija patvirtins, kad duomenys sukelti korektiškai.
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19. Užtikrinti tinkamą
duomenų sandėlio ir
ŠVIS integraciją

Diegėjas turi integruoti duomenų sandėlį ir
ŠVIS.

ŠVIS ir duomenų
sandėlio integracijos
ataskaita

Duomenų sandėlio ir ŠVIS integravimo
ataskaita turi apimti, bet neapsiriboti:
 Kaip ir kokia integracija buvo sukurta;
 Išvadomis ir/ar rekomendacijomis,
susijusiomis su tolimesniu sistemos
naudojimu.

19. Parengti ŠVIS
gamybinę aplinką

Diegėjas turės paruošti bei į ŠVIS skirtą
techninę įrangą įdiegti gamybinę ŠVIS
aplinką. Aplinka turi būti ištestuota bei
paruošta prieš pradedant bandomąją
eksploataciją.

Parengta gamybinė
aplinka

Parengta gamybinė aplinka turi užtikrinti
tinkamą pasirengimą ŠVIS bandomajai
eksploatacijai.

Bandomosios eksploatacijos etapas
Užduotis
20. Dalyvauti ŠVIS
bandomojoje
eksploatacijoje bei
šalinti nustatytas
klaidas7

Užduoties aprašymas
Diegėjas bandomosios eksploatacijos metu
pagal suderintą klaidų šalinimo grafiką turi
šalinti visus suderinto ŠVIS funkcionalumo
trūkumus, užregistruotus bandomosios
eksploatacijos problemų registre (įskaitant ir
ŠVIS saugumo trūkumus, nustatytus
atliekant ŠVIS atsparumo įsilaužimui
testavimą).
Diegėjas visos bandomosios eksploatacijos
metu turi skirti ir įpareigoti fiziškai dalyvauti
bandomojoje eksploatacijoje konsultantą,
atsakingą už funkcinės darbo su ŠVIS
pagalbos teikimą ŠVIS naudotojams.

Rezultatas
Sukurta ir įdiegta
ŠVIS

Rezultato aprašymas
Parengtos ir suderintos finansinės ataskaitos.
Baigiama bandomoji eksploatacija, kuri
įforminama diegėjo pateiktu ir suderintu ŠVIS ir
jos dokumentacijos perdavimo-priėmimo aktu.

7

Bandomosios eksploatacijos pradžios apibrėžimas bei kitos bandomosios eksploatacijos dalyvių atsakomybės ir darbai, turės būti suderinti, derinant įvedimo į eksploataciją
planą.
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Garantinio aptarnavimo ir palaikymo etapas
Užduotis

Užduoties aprašymas

21. Teikti garantinį
aptarnavimą ir atlikti IS
techninę priežiūrą

Diegėjas garantinio aptarnavimo ir ŠVIS
palaikymo metu pagal suderintą ŠVIS
garantinės priežiūros ir palaikymo bei
naudotojų konsultavimo reglamentą turi
teikti ŠVIS techninės priežiūros paslaugas ir
užtikrinti kokybės garantiją.
Reikalavimai garantiniam aptarnavimui ir
ŠVIS techninei priežiūrai aprašyti 8 skyriuje.

Rezultatas

Rezultato aprašymas

Mėnesinės ataskaitos Mėnesinė ataskaita turi apimti (bet neapsiriboti)
apie pašalintas
informaciją apie aptiktas ir pašalintas klaidas.
(pataisytas) klaidas ir (trikdžius).
(ar) trikdžius

59

6.3. ŠVIS prognozuojama nauda
6.3.1. ŠVIS sudarys sąlygas jos naudotojams gauti oficialią švietimo ir mokslo būklės
informaciją, teiks periodiškai atnaujinamus švietimo ir mokslo (meno) duomenis ir informaciją,
užkirs kelią tapačių švietimo ir mokslo duomenų rinkimo dubliavimui.
6.3.2. Prognozuojama nauda, įdiegus ŠVIS:
6.3.2.1. Bus sudaryta galimybė spręsti sudėtingesnius, platesnės apimties stebėsenos
uždavinius;
6.3.2.2. Gauti tikslią bei operatyvią informaciją apie švietimo ir mokslo institucijų
būseną;
6.3.2.3. Sutaupytas laikas duomenų naudotojams, visa reikalinga informacija bus lengvai
prieinama ir pateikiama vienoje vietoje;
6.3.2.4. Padidės kaupiamų duomenų apimtys, tai sudarys sąlygas sukauptiems
duomenims taikyti įvairesnius duomenų analizės bei analitikos metodus;
6.3.2.5. Bus geresnė bei operatyvesnė informacijos pateikimo būklė, naudotojams bus
suteikiamos patogios galimybės jų pasirenkamoms užklausoms vykdyti ir pagal
jas gauti kokybiškus duomenis;
6.3.2.6. Daugiau informacijos bus pateikiama viešai; viešas informacijos pateikimas
palengvins visuomenei prieigą prie Švietimo ir mokslo institucijų teikiamos
informacijos, kurią bus galima gauti vienoje vietoje;
6.3.2.7. Pateikiami duomenys įtakos visuomenės nuomonę apie LR Švietimo ir mokslo
institucijas bei jose teikiamas mokymo/studijų programas bei kitą svarbią
informaciją.
7. ŠVIS KELIAMI REIKALAVIMAI
7.1. ŠVIS reikalavimai techninėms priemonėms
7.1.1. Internetinio naudotojo darbo vietoje nekeliama specifinių reikalavimų techninėms
priemonėms. Tokioje darbo vietoje užtenka turėti Interneto ryšį ir kompiuterį su Internet Explorer,
FireFox ir kt. naršyklėmis.
7.1.2. Stebėsenos subjektų darbo vietos turi turėti galimybę naudoti Microsoft Excel
2007/2010 ir pagal galimybes SPSS 16 ar aukštesnę versiją.
7.1.3. Vienas iš pagrindinių informacinės sistemos techninių komponentų yra sistemos
duomenų bazių tarnybinė stotis - centrinis kompiuteris, kuriame kaupiama tiek būtina pirminė
informacija, tiek tam tikra agreguota informacija. Tai turėtų būti tarnybinė stotis su Linux arba
Windows operacine sistema.
7.1.4. Techniniai reikalavimai tarnybiniai stočiai:
7.1.4.1. Techninės priežiūros teikimas Lietuvoje;
7.1.4.2. Ne mažiau kaip du Intel® Xeon® X5570 arba didesnio našumo procesoriai;
7.1.4.3. Operatyvios atminties DDR3 su ECC, dydis nemažiau 32 GB, priklausomai nuo
vartotojų skaičiaus;
7.1.4.4. Galimybė plėsti būtinus techninius resursus (papildomos operatyvios ar diskinės
atminties prijungimas, perėjimas prie galingesnio modelio); kompiuteris turi
priklausyti pilnai suderinamų modelių serijai;
7.1.4.5. Diskinės atminties apimtis priklauso nuo duomenų bazių apimties ir neturi būti
mažesnė kaip 200 GB (turi būti naudojama RAID technologija);
7.1.4.6. Būtinas archyvavimo įrenginys, kurio galimybės turi būti suderintos su duomenų
bazių apimtimis (nemažiau 200 GB);
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7.1.4.7. Duomenų išsaugojimas, sutrikus elektros srovės tiekimui;
7.1.4.8. Duomenų saugumas turi būti užtikrinamas tiek techninėmis, tiek programinėmis
(operacinės sistemos arba duomenų bazių valdymo sistemos) priemonėmis.
7.1.5.Reikalavimai kompiuterių tinklui:
7.1.5.1. Nutolusios darbo vietos kompiuterių tinklui nekeliama specifinių reikalavimų.
Tokioje darbo vietoje užtenka turėti interneto ryšį ir kompiuterį su Internet
Explorer, FireFox ar kt. naršyklėmis.
7.1.5.2. Rekomenduojamas internetinės prieigos greitis nutolusiai darbo vietai ne mažiau
1 Mbps.
7.1.5.3. Tarnybinių stočių duomenų paketų perdavimui naudojamas TCP/IP transporto
protokolas. Programinė įranga darbui kompiuterių tinkle gali būti pasirenkama
įvairiai, tačiau būtina, kad ji dirbtų su TCP/IP standarto protokolais.
Rekomenduojama naudotis akademinio tinklo LITNET infrastruktūros siūlomais
sprendimais, rekomenduojamas internetinės prieigos greitis 1 Gbps.
7.1.5.4. Tarnybinių stočių saugumui nuo išorės įsilaužimų naudojama ugniasienė. Ryšys
tarp lokalaus (vidinio) tinklo ir viešojo (išorinio) tinklo organizuojamas
demilitarizuotos zonos principu (DMZ). DMZ neleidžia "svetimam" išorės
vartotojui pasiekti duomenų, esančių įmonės tarnybinėje stotyje, bet palieka
galimybę įprastu būdu naudotis viešomis paslaugomis.

Pav. Nr. 8 “Tinklo architektūros schema”
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7.2. ŠVIS reikalavimai programinei įrangai
7.2.1. Tarnybinės stoties operacinei sistemai ir tinklo programinei įrangai keliami šie
reikalavimai:
7.2.1.1. Daugiavartotojiškas darbas;
7.2.1.2. Duomenų ir programų apsauga turi atitikti patvirtintus sistemos saugos politiką
apibrėžiančius teisės aktus;
7.2.1.3. Ryšys su darbo vietų kompiuteriais lokaliame ir globaliame tinkle.
7.2.2. Šiems reikalavimams įgyvendinti gali būti panaudotos sisteminės programinės
priemonės:
7.2.2.1. Operacinės sistemos – galimos alternatyvos: Linux, MS Windows operacinės
platformos;
7.2.2.2. Duomenų apsaugos programinė įranga – apsaugos sertifikatų serverio
programinė įranga, X500 LDAP serverio programinė įranga. Kompiuterinio tinklo
valdymo programinė įranga;
7.2.2.3. Projektavimo programinė įranga, kuri tenkintų ŠVIS keliamus funkcinius bei
duomenų saugos reikalavimus;
7.2.2.4. Duomenų archyvavimo programinė įranga.
7.2.3. Duomenų bazių valdymo sistema. DBVS turi tenkinti šiuos reikalavimus:
7.2.3.1. ANSI SQL standartų palaikymas;
7.2.3.2. Daugiavartotojiškas darbas;
7.2.3.3. Planinių taikomųjų operacijų automatiškumas;
7.2.3.4. Daugiasluoksnė aplikacijų logikos architektūra;
7.2.3.5. Integracija su kitomis duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis bei
registrais, naudojant atvirus standartus;
7.2.3.6. Automatinis duomenų neprieštaringumo ir automatizuotas integralumo
užtikrinimas;
7.2.3.7. Duomenų apsauga;
7.2.3.8. Duomenų saugojimo patikimumas;
7.2.3.9. Būtina galimybė naudoti lietuviškus rašmenis, apibrėžtus valstybiniais
standartais (LST1282 - LST1285).
7.3. ŠVIS duomenų laikymo reikalavimai
7.3.1. ŠVIS duomenys tvarkomi Švietimo statistinių duomenų bazėje ir kitose pagalbinėse
duomenų bazėse, susijusiose su aukščiau paminėta.
7.3.2. ŠVIS duomenų šaltiniai - švietimo ir mokslo institucijos, teikiančios statistinio
duomens pavadinimą, statistinio duomens skaitinę reikšmę; Švietimo informacinių technologijų
centras (KRISIN).
7.3.3. ŠVIS duomenų teikėjai yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
(Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registras), Švietimo informacinių technologijų centras
(Švietimo ir mokslo institucijų registras, Mokinių registras, Pedagogų registras, Studentų registras,
Nesimokančių ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema),
kitos valstybinės
institucijos, kurių tvarkomuose registruose ar informacinėse sistemose kaupiami duomenys
reikalingi švietimo valdymui ir stebėsenai.
7.3.3. ŠVIS duomenys į Švietimo statistinių duomenų bazę patenka importuojant juos iš
registrų ir duomenų bazių, tiesiogiai įvedant per Web aplikaciją, įkeliant iš EXCEL, XML failų.
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7.3.4. Duomenis tikrina Švietimo informacinių technologijų centro ŠVIS skyriaus
specialistai, kurie apie rastus neatitikimus praneša atitinkamiems ŠVIS duomenų teikėjams bei
šaltiniams, kontroliuojantiems duomenų kokybę.
7.3.5. ŠVIS administratoriai, duomenų tvarkytojai, duomenų naudotojai privalo saugoti
duomenų paslaptį teisės aktų nustatyta tvarka.
7.4. ŠVIS duomenų saugos reikalavimai
7.4.1. ŠVIS duomenų saugą reglamentuoja duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos politiką
apibrėžiantys teisės aktai. Informacinės sistemos tvarkytojas privalo įgyvendinti tinkamas
organizacines ir technines saugos priemones, skiriamas Informacinės sistemos duomenims
apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kurio
kito neteisėto tvarkymo. Šios priemonės nustatomos pagal: Lietuvos standartą LST ISO/IEC 27002;
Lietuvos ir tarptautinius grupės „Informacijos technologija. Saugumo technika“ standartus;
Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatus, patvirtintus Švietimo
informacinių technologijų centro direktoriaus 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V1-12 ir kitus
saugos politiką įgyvendinančius dokumentus, kitus teisės aktus.
7.4.2. ŠVIS duomenų sauga turi būti pasiekiama organizacinėmis, programinėmis ir
techninėmis priemonėmis (naudotojų identifikavimas, slaptažodžių sistema, privilegijų sistema iki
duomenų atributų lygio).
7.4.3. ŠVIS duomenų bazė turi būti apsaugota nuo nesankcionuoto informacijos skaitymo,
koregavimo ir naikinimo.
7.4.4. Turi būti sukurta efektyvi ŠVIS duomenų bazės archyvinių kopijų darymo sistema,
leidžianti atstatyti duomenis, po kaupiklių avarijų, stichinių nelaimių ir kt. situacijų, kai dingsta visi
ar dalis ŠVIS duomenų bazėje esančių duomenų.
7.5. Personalo kvalifikacijos reikalavimai
7.5.1. Sistemą eksploatuojančią grupę turi sudaryti šie asmenys:
7.5.1.1. ŠVIS administratoriai;
7.5.1.2. ŠVIS tvarkytojai.
7.5.2. ŠVIS tvarkytojams būtinos bazinės operacinių sistemų WINDOWS, taikomųjų
programų – MS OFFICE, SPSS žinios, gebėjimas dirbti internetinėmis naršyklėmis.
7.5.3. ŠVIS administratoriams būtinos operacinių sistemų WINDOWS ir Linux, duomenų
bazių valdymo sistemų, kompiuterinio tinklo technologijos ir PĮ bei informacinių sistemų kūrimo
žinios;
7.5.4. Personalo ir informacinės sistemos naudotojų periodinis kvalifikacijos tobulinimas.
7.6. Sistemos dokumentacijos reikalavimai
7.6.1. Sistemos dokumentaciją turi sudaryti šie dokumentai:
7.6.1.1. ŠVIS komponentų techninė specifikacija (projektas);
7.6.1.2. ŠVIS bandymų scenarijai, pagal kuriuos turi būti vykdomas IS testavimas;
7.6.1.3. ŠVIS duomenų tvarkytojo dokumentacija (Duomenų tvarkytojo vadovas,
apimantis konkrečių IS formų ekrano kopijas, jų aprašus bei tam tikrų funkcijų
vykdymo instrukciją);
7.6.1.4. ŠVIS administratoriaus dokumentacija;
7.6.1.5. ŠVIS diegimo instrukcija.
7.6.2. Projektinė dokumentacija turi atitikti galiojančius teisės aktus.
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7.7. Teisinės ir organizacinės sąlygos ŠVIS parengti ir eksploatuoti
7.7.1. Turi būti paskirti už ŠVIS kūrimą, diegimą ir eksploatavimą atsakingi asmenys.
7.7.2. Turi būti parengti teisės aktai, reglamentuojantys ŠVIS tvarkymo įstaigų, ŠVIS
duomenų valdytojo, ŠVIS administratoriaus, duomenų tvarkytojų ir naudotojų funkcijas, teises ir
pareigas. Šie teisės aktai turi užtikrinti ŠVIS duomenų tvarkymą, ŠVIS sąveiką su švietimo
registrais ir informacinėmis sistemomis, ŠVIS duomenų saugą, ŠVIS duomenų skelbimą ir teikimą
kitiems švietimo registrams ir informacinėms sistemoms.
8. ŠVIS PROJEKTO STRUKTŪRA
8.1. ŠVIS projektas vykdomas keturiais atskirais žingsniais:








Europos socialinio fondo vykdomo projekto metu (2009 m. sausio 9 d. projektas
„Regioninių švietimo valdymo informacinių sistemų plėtra ir švietimo politikos analizės
specialistų kompetencijos tobulinimas“, projekto kodas Nr. VP1-2.1-ŠMM-03-V-01-002)
sukurta mokymams skirta programinė įranga ir išbandyta su aštuoniomis savivaldybėmis
švietimo stebėsenai atlikti.
Savivaldybės lygmens ŠVIS dalies sukūrimas. Šio žingsnio metu, kuris vykdomas Europos
socialinio fondo vykdomo projekto rėmuose (2011 m. rugpjūčio 26 d. projekto „Regioninių
švietimo valdymo informacinių sistemų plėtra ir švietimo politikos analizės specialistų
kompetencijos tobulinimas (II etapas)“, projekto kodas Nr. VP1-2.1-ŠMM-03-V-02-001)
kuriama savivaldybių lygmens ŠVIS dalis ir integruojama su jau sukurta Aukštojo mokslo
ŠVIS dalimi;
Aukštojo mokslo lygmens ŠVIS dalies sukūrimas. Šio žingsnio metu, kuris vykdomas
Europos socialinio fondo vykdomo projekto rėmuose (2010 m. kovo 26d. projekto
„Aukštųjų mokyklų valdymo tobulinimas, kuriant studentų registrą“ projekto kodas Nr.
VP1-2.2-ŠMM-04-V-02-001) sukurta aukštojo mokslo ŠVIS dalis. Šio žingsnio metu buvo
integruoti Studentų registro duomenys, atitinkamų klasifikatorių duomenys, sukurti
duomenų modeliai;
Nacionalinio lygmens ŠVIS sukūrimas. Šio žingsnio metu, kuris vykdomas Europos
socialinio fondo vykdomo projekto rėmuose (2010 m. spalio 12 d. "Mokinių registro ir
Švietimo valdymo informacinės sistemos plėtojimas" projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-02V-01-007 ) sukurta nacionalinė ŠVIS, kurio metu integruojamos jau sukurtos ankstesniais
žingsniais ŠVIS dalys bei integruojami naujų išorinių duomenų teikėjų duomenys,
sukuriamas bendras duomenų modelis;

8.1.1.ŠVIS kūrimo etapai
8.1.1.1. Projektavimas
Projektavimo etape būtina užtikrinti ŠVIS kūrimo darbų vientisumą ir tęstinumą. Pateikiami
reikalavimų įgyvendinimo detalūs būdai, aprašomi tobulinamos sistemos architektūra ir veikimas,
duomenų bazės struktūra ir jos pakeitimai. Tuo tikslu išsamiai aprašoma, kokias užduotis (esamas,
patikslintas ir naujas) vykdo sistema, kokius scenarijus ji naudos toms užduotims įgyvendinti, kokie
resursai ir kokiu būdu bus naudojami realizuojant scenarijus, ir kokie rezultatai bus gaunami
įvykdžius užduotis. Suprojektuojami vartotojų patikslinti sąsajų vaizdai. Detaliai aprašoma
duomenų srautų struktūra. Suplanuojamas ŠVIS vystymas ir tobulinimas. Patikslinamas ŠVIS
administravimo funkcijos ir aprašomi reikalingi klasifikatoriai. Pateikiama testavimo metodika.
Patikslinamas projekto planas.
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8.1.1.2. Kodavimas
Atliekami programavimo, sisteminiai, duomenų bazės struktūros darbai. Atliekami
testavimai ir kontroliniai bandymai. Pateikiamas pasiektų rezultatų kokybės įvertinimas. Šalinami
neatitikimai ir klaidos. Patikslinamas projekto planas.
8.1.1.3.Dokumentavimas
Dokumentavimo etapo metu paruošiama ŠVIS eksploatacinė dokumentacija, instrukcijos,
tvarkos ir kiti reikalingi dokumentai.
8.1.1.4.Diegimas
Diegimo metu atliekamas ŠVIS programinės įrangos diegimas. Įvykdomi administratorių ir
tvarkytojų mokymai. Atliekamas testavimas ir kontroliniai bandymai. Pašalinami neatitikimai ir
klaidos. Koreguojami duomenų gavimo protokolų specifikacijos ir koreguojamos duomenų gavimą
realizuojančios programos.
8.1.1.5.Eksploatavimas
Eksploatavimo etapo metu eksploatuojama ŠVIS. Atliekamas ŠVIS monitoringas ir auditas.
ŠVIS testavimas esant pilnam sistemos apkrovimui. Pastebėtų neatitikimų ir klaidų šalinimas.
Procesų optimizavimas.
8.1.1.6.Mokymai.
ŠVIS administratorių mokymas bei konsultavimas. ŠVIS naudotojų mokymai bei
konsultavimas.
8.1.1.7.Administravimas
Už ŠVIS administravimą gamybinio eksploatavimo metu atsako ŠITC skirti darbuotojai.
8.1.2. ŠVIS perdavimas į eksploataciją.
ŠVIS reikalingų dokumentų parengimas. Perdavimo etapų organizavimas.
8.2. ŠVIS finansavimo šaltiniai ir finansavimo tvarka
Finansavimas skiriamas vykdant Mokyklų tobulinimo programą (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 gegužės 28 d. nutarimas Nr. 759 “Dėl mokyklų tobulinimo programos
patvirtinimo” (Žin., 2002, Nr. 54-2130)), naudojant valstybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų
lėšas. IS taikomoji programinės įranga perkama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo reikalavimais.
8.3. Darbų vykdytojai
8.3.1. Už projekto vykdymą atsakingi Švietimo informacinių technologijų centro ŠVIS
skyriaus, susijusių skyrių ir institucijų darbuotojai. Iš jų yra sudaroma projekto administravimo
grupė, kuriai priskiriamos šios funkcijos:
8.3.1.1. Rodiklių sistemos palaikymas ir vystymas;
8.3.1.2. Teisės aktų ir jų sąsajų su rodikliais kaitos stebėseną;
8.3.1.3. Iš Mokinių registro gaunamų duomenų poreikio ir ryšių su rodikliais nustatymas,
organizacinių ir techninių priemonių palaikymo bei vystymo iniciavimas ir
koordinavimas;
8.3.1.4. Iš Pedagogų registro gaunamų duomenų poreikio ir ryšių su rodikliais
nustatymas, organizacinių ir techninių priemonių palaikymo bei vystymo
iniciavimas ir koordinavimas;
8.3.1.5. Iš Studentų registro gaunamų duomenų poreikio ir ryšių su rodikliais nustatymas,
organizacinių ir techninių priemonių palaikymo bei vystymo iniciavimas ir
koordinavimas;
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8.3.1.6. Iš Švietimo ir mokslo informacinių sistemų, registrų ir klasifikatorių apskaitos
informacinės sistemos gaunamų klasifikatorių poreikio nustatymas, organizacinių
ir techninių priemonių palaikymo bei vystymo iniciavimas, koordinavimas,
klasifikatorių projektų paruošimas;
8.3.1.7. Aprašomųjų duomenų poreikio ir ryšių su rodikliais nustatymas, organizacinių ir
techninių priemonių palaikymo bei vystymo iniciavimas ir koordinavimas,
informacijos apie tyrimus paieška ir informacijos panaudojimo koordinavimas;
8.3.1.8. Duomenų pateikimo žemėlapio tvarkymo geografinio vaizdavimo priemonėmis
poreikio nustatymas, organizacinių ir techninių priemonių palaikymo bei vystymo
iniciavimas ir koordinavimas;
8.3.1.9. Vartotojų, veiklų ir įvykių tvarkymas ir valdymas;
8.3.1.10. Duomenų tipų, struktūrų ir ryšių tvarkymas;
8.3.1.11. Įvedimo, saugojimo ir teikimo struktūrų paruošimas;
8.3.1.12. ŠVIS funkcionavimo ir plėtros veiklų koordinavimas;
8.3.2. Projekto administravimo grupės darbus kontroliuoja ir prižiūri projekto vadovas, kuris
paskiriamas Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus įsakymu.
8.3.3. Projekto vykdytojas parenkamas konkurso būdu. Konkursą rengia, su nugalėtoju
pasirašo sutartį ir prisiima finansinius įsipareigojimus Švietimo informacinių technologijų centras.
Projektas vykdomas sudarius sutartis su vykdytojais.
8.4. ŠVIS projekto rezultatai
8.4.1. Projekto vykdymo metu, turi būti:
8.4.1.1.Įsigyta, įdiegta ir sukonfigūruota reikalinga techninė įranga;
8.4.1.2.Įsigyta ir įdiegta reikalinga PĮ;
8.4.1.3.Suprojektuotos, sukurtos, įdiegtos ir išbandytos taikomosios programos skirtos:
 Duomenų apdorojimui;
 Duomenų kaupimui;
 Duomenų saugai;
 Duomenų teikimui;
 Duomenų gavimui;
 Ataskaitų formavimui
8.4.1.4.Suprojektuotos ir realizuotos reikalingos duomenų bazės;
8.4.1.5.Parengta reikalinga dokumentacija, darbo instrukcijos, mokymo programos bei
apmokyti sistemos administratoriai ir naudotojai.
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8.5. Darbų kontrolė ir priėmimas
8.5.1. Darbų kontrolę ir priėmimą vykdo ITC direktoriaus sudarytos priėmimo komisijos.
8.5.2. Projekto vykdymo kontrolę atlieka ITC direktorius ir pavaduotojas.
8.5.3. Kiekvienos ŠVIS kūrimo fazės rezultatai yra pateikiami plane numatyta data ir
pristatomi Užsakovui.
8.5.4. Po pristatymo per nustatytą laiką priėmimo komisijos įvertina rezultatus ir pateikia
pastabas, kurios yra aptariamos kartu su Vykdytoju. Pataisius fazės rezultatus pagal
pateiktas pastabas rezultatai tvirtinami ir laikomi priimtais.
8.5.5. Vykdytojui pateikus atlikto projekto etapo rezultatus Užsakovas nustatyta tvarka
užregistruoja gautus rezultatus ir pasirašomas darbų priėmimo-perdavimo aktas.
8.6. ŠVIS diegimas
Numatoma, kad ŠVIS diegimas apims šiuos standartinius etapus:
8.6.1. Duomenų bazių tarnybinės stoties gamybinės versijos parengimas:
8.6.1.1. Tarnybinės stoties parengimo plano sudarymas, paskiriant terminus ir atsakingus
asmenis už atskirus etapus;
8.6.1.2. Operacinės sistemos instaliavimas ir tarnybinės stoties paruošimas darbas tinkle;
8.6.1.3. Duomenų bazių valdymo sistemos instaliavimas ir konfigūravimas;
8.6.1.4. Duomenų bazių struktūrų sukūrimas;
8.6.1.5. Duomenų automatinio periodinio atnaujinimo programų instaliavimas;
8.6.1.6. Sistemos administratorių ir tvarkytojų instruktavimas.
8.6.2. Taikomųjų programų tarnybinės stoties parengimas:
8.6.2.1. Tarnybinės stoties parengimo plano sudarymas, paskiriant terminus ir atsakingus
asmenis už atskirus etapus;
8.6.2.2. Operacinės sistemos instaliavimas ir tarnybinės stoties paruošimas darbas tinkle;
8.6.2.3. Taikomųjų programų tarnybinės stoties instaliavimas;
8.6.2.4. Taikomųjų programų instaliavimas;
8.6.2.5. Sistemos naudotojų ir tvarkytojų instruktavimas.
8.6.3. ŠVIS administratoriaus darbo vietos parengimas:
8.6.3.1 ŠVIS administravimo programinės įrangos instaliavimas;
8.6.3.2 ŠVIS administratoriaus instruktavimas;
8.6.4. ŠVIS tvarkytojų ir naudotojų mokymas:
8.6.4.1 ŠVIS tvarkytojų ir naudotojų mokymų programos parengimas;
8.6.4.2 Mokymui reikalingos medžiagos parengimas;
8.6.4.3 Mokymai.
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9. PAVARTOTOS SĄVOKOS IR TERMINAI
Sąvokų, terminų, santrumpų ir žymėjimų žodynas:
Sąvoka / terminas / Apibūdinimas / apibrėžimas
santrumpa /
žymėjimas
DB
Duomenų bazė
DBVS
Duomenų bazių valdymo sistema
Duomenų formatas Duomenų apipavidalinimo būdas, kuriuo duomenys saugomi rinkmenoje.
Duomenų mainai
Keitimasis informacija, tinkama apdoroti kompiuteriui arba specialistui,
naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas.
MR
Mokinių registras
SR
Studentų registras
PĮ
Programinė įranga
ITC
Švietimo informacinių technologijų centras
ŠMIR
Švietimo ir mokslo institucijų registras
ŠMM
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
KRISIN
Švietimo ir mokslo informacinių sistemų, registrų ir klasifikatorių apskaitos
informacinė sistema
ŠVIS
Švietimo valdymo informacinė sistema
SMPKR
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registras
PR
Pedagogų registras
NEMIS
Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema
SPIS
Socialinės paramos informacinė sistema
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10. PAKEITIMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS
ŠVIS
SPECIFIKACIJOS
PAKEITIMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS
Valstybės informacinės
sistemos specifikacijos
pakeitimo numeris

Pakeitimo pobūdis
(pakeistas,
pašalintas, naujai
įtrauktas)

Data

Pareigos ir
pavardė

Parašas
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11. PRIEDAI
Priedas Nr.1
DUOMENŲ GAUNAMŲ IŠ MOKINIŲ REGISTRO SĄRAŠAS
1. mokinio identifikavimo kodas (automatizuotu būdu sudarytas iš nesikartojančios atsitiktinių
skaičių sekos);
1. 1. mokinio įregistravimo į Registrą data;
1. 2. duomenų įrašymo ar keitimo data;
1. 3. mokinio išregistravimo iš Registro data;
2. mokinio duomenys:
2.1. užkoduotas pagal sutartą algoritmą asmens kodas;
2.3. deklaruotos gyvenamosios vietos adresas (klasifikuojamas duomuo -kodas);
2.4. faktinės gyvenamosios vietos adresas (klasifikuojamas duomuo -kodas);
2.5. pilietybė (klasifikuojamas duomuo -kodas);;
2.6. gimtoji kalba (klasifikuojamas duomuo -kodas);
2.7. našlaitis (klasifikuojamas duomuo -kodas);
2.8. užsienietis (ne ES šalies piliečiams): kilmės šalis (klasifikuojamas duomuo -kodas);, leidimo
gyventi numeris, data, atvykimo priežastis;
3. turimas išsilavinimas (klasifikuojamas duomuo -kodas), išsilavinimo įgijimo metai;
3.1. turimi pasiekimų, išsilavinimo ar kvalifikacinių pažymėjimų duomenys (klasifikuojamas
duomuo -kodas);:
3.2. blanko pavadinimas, blanko kodas, serija, numeris;
3.3. mokyklos, kurioje įgytas išsilavinimas juridinio asmens kodas;
3.4. įgytas išsilavinimas, kvalifikacija (klasifikuojamas duomuo -kodas);;
3.5. programos baigimo, išsilavinimo ir/ar kvalifikacijos įgijimo metai;
3.6. dokumento išdavimo data;
3.7. mokymo programos kodas ;
3.8. mokymosi dalykų duomenys: dalyko kodas, kursas, valandų skaičius, įvertinimas;
3.9. atleistas nuo brandos egzaminų (jeigu yra);
3.10. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dalykų duomenys: dalyko kodas , laikymo metai,
įvertinimas, požymis;
3.11. brandos egzaminų duomenys: brandos egzaminų kodas , tipas, kursas, laikymo metai,
įvertinimas, požymis;
3.12. kalbų įskaitų duomenys: kalbos įskaitos kodas , laikymo metai, įvertinimas, požymis;
3.13. kvalifikacinių egzaminų duomenys: egzamino kodas, laikymo metai, įvertinimas;
4. mokinio pažymėjimo duomenys:
4.1. pažymėjimą išdavusios mokyklos kodas ;
4.2. numeris, tipas;
4.3. išdavimo data;
4.4. galiojimo pabaigos data;
4.5. suteiktų lengvatų duomenys;
5. lankomos(-ų) neformalaus vaikų švietimo įstaigos duomenys:
5.1. įstaigos kodas (klasifikuojamas duomuo -kodas);
5.2. ugdymo sritis (klasifikuojamas duomuo -kodas);
6. duomenys apie Registro objekto šeimą:
6.1. užkoduotas pagal sutartą algoritmą asmens kodas (nebūtinas);
6.2. deklaruotos/faktinės gyvenamosios vietos adresas (klasifikuojamas duomuo -kodas);
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7. mokyklos, kurioje mokinys mokosi duomenys (su galiojimo data):
7.1. institucijos juridinio asmens kodas ;
7.2. institucijos buveinė (adresas) (klasifikuojamas duomuo -kodas);
7.3. mokymo kalba(-os) (klasifikuojamas duomuo -kodas);
7.4. mokymo forma (-os) (klasifikuojamas duomuo -kodas);
7.5. mokymo programos (klasifikuojamas duomuo -kodas);
7.6. duomenys apie mokinio mokymąsi kiekvienais mokslo metais:
7.7. besimokančio ikimokyklinėje švietimo įstaigoje:
7.8. mokslo metai;
7.9. įstaigos(-ų) kodas (klasifikuojamas duomuo -kodas);
7.10. grupės pakopa
7.11. grupės tipas
7.12. grupės pavadinimas
7.13. kalba, kuria ugdomas (klasifikuojamas duomuo -kodas);
7.14. ugdymo programa (klasifikuojamas duomuo -kodas);
7.15. sveikatos sutrikimas(-ai), pagrindinis sutrikimas (klasifikuojamas duomuo -kodas);
7.16. specialiųjų ugdymosi poreikių grupė (klasifikuojamas duomuo -kodas);
7.17. mokinio ugdymo/mokymo trukmė prilyginama dviejų tos pačios klasės mokinių
ugdymo/mokymo trukmei;
7.18. lanko įstaigą ne mažiau nei 20 valandų per savaitę;
7.19. besimokančio bendrojo lavinimo mokykloje:
7.20.mokslo metai;
7.21.įstaigos (-ų) kodas (klasifikuojamas duomuo -kodas);
7.22. klasės pakopa (klasifikuojamas duomuo -kodas);
7.23. klasės tipas (klasifikuojamas duomuo -kodas);
7.24. klasės pavadinimas;
7.25. klasė yra skyriaus/padalinio
7.26. mokymosi pamaina;
7.27. mokymosi kalba (klasifikuojamas duomuo -kodas);
7.28. mokymosi forma (klasifikuojamas duomuo -kodas);
7.29. mokymosi programos kodas ;
7.30. lotynų kalba, užsienio kalbos, kurių mokinys mokosi: kalbos požymis (pirma, antra, trečia
užsienio kalba), nuo kurios klasės pradėjo mokytis;
7.40. sveikatos sutrikimas(-ai), pagrindinis sutrikimas (klasifikuojamas duomuo -kodas);
7.41. specialiųjų ugdymosi poreikių grupė (klasifikuojamas duomuo -kodas);
7.42. mokinio ugdymo/mokymo trukmė prilyginama dviejų tos pačios klasės mokinių
ugdymo/mokymo trukmei;
7.43. mokosi pailgintos dienos grupėje;
7.44. patyrė fizinių traumų ugdymo proceso metu (jeigu yra);
7.45. eina į teritoriškai priskirtą mokyklą;
7.46. gyvena toliau nei 3 km nuo mokyklos (užmiestyje gyvenantiems mokiniams);
7.47. pavežamas į mokyklą, jeigu taip, tai pavežamas: maršrutiniu, privačiu, mokyklų transportu,
geltonaisiais autobusiukais, kitais vežiojimo būdais (tik užmiestyje gyvenantiems mokiniams);
7.48. gyvena mokyklos bendrabutyje;
7.49. nemokamai maitinamas;
7.50. paliktas kartoti kursą (jeigu yra);
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7.51. pasirenkamų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dalykų, kalbų įskaitų ir brandos
egzaminų duomenys: laikymo metai, dalykai, įskaitos, egzaminai, įvertinimai, egzamino tipas,
laikymo požymis;
7.52. besimokančio profesinėje mokykloje:
7.53. mokslo metai;
7.54. įstaigos (-ų) kodas (klasifikuojamas duomuo -kodas);
7.55. grupės/klasės pavadinimas;
7.56. kursas;
7.57. mokymosi kalba (klasifikuojamas duomuo -kodas);
7.58. mokymosi forma (klasifikuojamas duomuo -kodas);
7.59. mokymosi programos kodas (klasifikuojamas duomuo -kodas);
7.60. užsienio kalbos, kurių mokinys mokosi: kalbos požymis (pirma, antra užsienio kalba;
7.61. sveikatos sutrikimas(-ai), pagrindinis sutrikimas (klasifikuojamas duomuo -kodas);
7.62. specialiųjų ugdymosi poreikių grupė (klasifikuojamas duomuo -kodas);
7.63. akademinės atostogos: pradžios data, priežastis, numatomos pabaigos data;
7.64. bendrabutis: ar gyvena jame, ar reikia bendrabučio;
7.65. stipendija: dydis, tipas (klasifikuojamas duomuo -kodas), išmokos;
7.66. ar mokosi finansuojamoje vietoje.
7.67. pasirenkamų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dalykų, kalbų įskaitų ir brandos
egzaminų duomenys: laikymo metai, dalykai, įskaitos, egzaminai, įvertinimai, egzamino tipas,
laikymo požymis.
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Priedas Nr.2
BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ STATISTINĖ ATASKAITA
B. APIBENDRINTA INFORMACIJA APIE MOKYKLOS TURIMAS UGDYMO PROGRAMAS
Mokinių skaičius

Ugdymo programos pavadinimas
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

Iš jų filialuose

Iš jų skyriuose

* centriniame mokyklos padalinyje
** nepildoma savivaldybės suvestinėje, pildoma tik mokyklose

Mokyklos,skyriaus, filialo arba klasių pavadinimas
1. KLASĖS IR MOKINIAI 2011 M. RUGSĖJO 1 D.
Iš bendro mokinių skaičiaus (iš 3 skilties)

Viso

Klasės

A

B

Parengiamoji klasė
Priešmokyklinė grupė
1 klasė
2 klasė
3 klasė
4 klasė
5 klasė
6 klasė
7 klasė
8 klasė
9 klasė
10 klasė
išlyginamoji klasė*
11 klasė
12 klasė
I klasė
gimna- II klasė
zijos
III klasė
IV klasė

01

profesinis mokymas

2
x

3

4

5

lenkų
kalba

6

baltarupran- vokieanglų
sių
cūzų čių
kalba
kalba
kalba kalba
7

8

9

10

11

mokymo forma
paliktų iš paliktų
kartoti kartoti
merneakiprogramo
program s kursą savaran mokymo
gaičių
vakarinė vaizdinuotolinė
os mergaičių
kiška namuose
nė
kursą (iš 13 sk.)
12

13

14

15
x

16

17

18

19
x

modulinėse
klasėse

20

turinčių
kompleksinius
sutrikimus ***

besimokančių
specialiosiose
klasėse
***

21

22

Iš bendro klasių
besimo- skaičiaus (iš 1
kančių
skilties) ***
lavinamosiose
specia- lavinaklasėse
liųjų
mųjų
***
23

24

25

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

išlyginamoji klasė**
darbinis ugdymas

1

mokosi
(įrašyti)

Klasių
Eil. Klasių skaičiu Mokis be
nių lietunr. skairusų
jungtini skai- vių
čius
ų
čius kalba kalba
klasių

20

I kursas
II kursas
III kursas
I metai
II metai

21

III metai

26

Iš viso (01,03-23 eil. suma)

22
23
24
25

27

*siekiantiems pagrindinio išsilavinimo
**siekiantiems vidurinio išsilavinimo
***pildo specialiosios, sanatorinės mokyklos ir bendrojo lavinimo mokyklos turinčios spec. klases
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tęsinys

Viso

iš jų mergaičių

1

2

A
patyrusių traumas ugdymo proceso metu 2010/2011 m.m. mokinių skaičius
ugdymo proceso metu patirtų traumų skaičius 2010/2011 m.m.
mokyklose besimokantys našlaičiai ir likę be tėvų globos vaikai*
gyvenančių bendrojo lavinimo mokyklų bendrabučiuose, vaikų socializacijos
centruose*
neformaliojo vaikų švietimo mokyklą lankančių mokinių skaičius*

2. KLASIŲ KOMPLEKTAI

3. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIAI BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ BENDROSIOSE KLASĖSE
(iš 1 sk yriaus 3 sk ilties)
I š jų pa ga l s ut r ikimų

Klasės

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

B

klasė
klasė
klasė
klasė
klasė
klasė
klasė
klasė
klasė
klasė
klasė
klasė

1

3

4

Jungtinių klasių
skaičius

1

2

3

Iš jų
sujungtų po 2 klases sujungtų po 3 sujungtų daugiau
klases
kaip po 3 klases*
4

5

6

5-10(gimn.I-II
klasės)
11-12 (gimn. IIIIV) klasės
*nevykdomas vyriausybės nutarimas

r ūš is *

speciemocijų, kalbos ir klausos sutrikimai regos sutrikimai
finiai
elgesio ir
silpnareg.
kiti
pažinimo socialikurtu- neprigir- aklumas (reg. aštr.
komunisutrinės
mas
dėjimas
su
kacijos
kimai
raidos
korekcija
sutrikimai
sutrik.
***
**
iki 0,3 )

2

Klasių komplektų
skaičius

1 - 4 klasės

* Iš bendro mokinių skaičiaus (iš 27 eilutės 03 skilties)

Iš viso mokoma
intelekspe c. pore ikių
Eil.
to
mokinių be ndrojo
nr.
sutriugdymo klasė se
kimai
(2-13 sk. suma)

Pakopa

5

6

7

8

lėtiniai
kiti
judesio somati- komplekraidos
ir
niai
siniai
padėties ir neuro- sutrik.
sutrisutrik.
loginiai
kimai
*****
sutrik.
****

9

10

11

12

13

Specialiųjų ugdymosi poreikių grupės
Iš bendro mokinių skaičiaus (1.
******
sk.):
II-viduIII-dideli IV-labai
I-nedideli
mokosi pagal
tiniai
speciadideli
prilyginami dviems
specialieji specia-lieji
adaptuotą
lieji ugdy- specialieji
tos kl. mok.
ugdymosi ugdymosi
dalyko(-ų)
mosi
ugdymosi
*******
poreikiai poreikiai
programą
poreikiai poreikiai
14a

14b

14c

14d

15

16

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

I klasė
II klasė
III klasė
IV klasė

gimnazijos

13
14
15
16

Iš viso (01-16 eil. suma)17
Be to, priešmokyklinio
ugdymo grupė
*

18

2,3,4,12 ir 13 skiltyse - pagal Pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau - PPT) pažymas; 5 skiltyje - pagal mokyklos logopedo ir Specialiojo ugdymo komisijos (toliau - SUK) pažymas arba pagal PPT pažymas;
6, 7 skiltyse - pagal PPT arba SUK pažymą (6 forma). M okinio specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti būtina gydytojo surdologo pažyma ir tonine audiograma;
8, 9 skiltyse - pagal PPT arba SUK pažymą (6 forma). M okinio specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti būtina gydytojo oftalmologo pažyma; 10 skiltyje - pagal PPT arba SUK pažymą. M okinio specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti būtina gydytojo ortopedo/neurologo pažyma;
11 skiltyje - pagal PPT arba SUK pažymą (6 forma). M okinio specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti būtina gydytojo pažyma;

** M okymosi negalės ir kompleksinės mokymosi negalės dėl įvairių specifinių pažinimo sutrikimų.
*** Šioje skiltyje žymėti tik tuos kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, kurie neįeina į kitas sutrikimų grupes (pvz., į specifinių pažinimo sutrikimų; kompleksinių sutrikimų grupes).
Šioje skiltyje nurodytas mokinių, turinčių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų skaičius, gali nesutapti su mokyklos mokinių, kuriems teiktina logopedinė pagalba, skaičiumi.
**** Šioje skiltyje rodomi tik tie mokiniai, kuriems PPT išvadoje yra nurodytas kompleksinis sutrikimas (t.y. įvairių sutrikimų deriniai - regos ir intelekto; emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimai ir kt.)
***** Pagal Specialiųjų poreikių asmenų sutrikimų ir jų laipsnių nustatymo ir specialiųjų poreikių asmenų priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos,
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrų 2002 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 1329/368/98 (Žin., 2002, Nr. 84-3672) 10 grupę
****** Pagal Specialiųjų poreikių asmenų sutrikimų ir jų laipsnių nustatymo ir specialiųjų poreikių asmenų priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos,
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrų 2002 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 1329/368/98 (Žin., 2002, Nr. 84-3672)
******* Pagal Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 746 (Žin., 2004, Nr. 95-3510).

P.S

Le nte lė je mokinį įrašyti tik vie ną kartą. Je i mokinys turi 2 ar daugiau sutrikimų, be t PPT pažymoje ne nurodo kaip komple ksinio sutrikimo, mokinį įrašyti tik prie vie no sutrikimo.
Dėl papildomos informacijos kreiptis tel.: (85)2428979
4. UŽSIENIO KALBŲ MOKYMAS
MOKINIŲ , KURIE MOKOSI UŽSIENIO KALBŲ, SKAIČIUS

22

23

25

24

26

kita

21

rusų

20

vokiečių

19

Mokinių skaičius, kurie mokosi
iš jų
prancūzų

18

Be to,
mokosi vieną
lotynų užsienio
kalbos kalbą

anglų

17

kita

16

italų

15

ispanų

14

rusų

13

vokiečių

12

prancūzų

iš viso

11

anglų

10

kita

9

italų

8

ispanų

7

rusų

6

iš jų
lenkų

5

vokiečių

4

prancūzų

iš viso

3

anglų

2

rusų

iš viso

1

vokiečių

B
01
02

3 klasė
ankstyvasis
mokymas

III UŽSIENIO KALBA

iš jų
prancūzų

A

2 klasė

II UŽSIENIO KALBA

iš jų
anglų

Eil.
nr.

lenkų

I UŽSIENIO KALBA

Klasės

27

28

29

30

daugiau
dvi
tris
negu tris
užsienio užsienio
užsienio
kalbas kalbas
kalbas
31

32

33

03

4 klasė
4 klasė
5 klasė
6 klasė
7 klasė
8 klasė
9 klasė
10 klasė
išlyginamoji klasė*
11 klasė
12 klasė
I klasė
gimnaII klasė
zijos
III klasė
IV klasė
išlyginamoji klasė**

04
05
06
07
08
09
10

11
12
13
14
15
16
17
18

Iš viso

19

(01-18 eil. suma)

6. PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS

5. PAMAINUMAS
II PAMAINA

Mokinių, kurie mokosi II pamainoje,
II pamainos klasių skaičius
skaičius
iš jų
iš jų
11-12 gimn. Iš viso 1-4 kl. 5-10 kl. 11-12 kl. gimn.
Iš viso
1-4 kl.
5-10 kl.
I-IV kl.
kl. I-IV kl.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pailgintos
Iš jų 1-4 klasių
dienos
grupių skaičius
grupių skaičius
1

2

Pailgintos dienos grupes lankančių mokinių
skaičius

Iš jų 1-4 klasių
mokinių

3

4

11

Viso
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8. MOKINIAI UŽSIENIEČIAI 2011 M. RUGSĖJO 1 D.
(iš 1 skyriaus 3 skilties)

7. KRYPTINGAS MENINIS UGDYMAS

Iš viso mokinių
užsieniečių

Klasių grupės
1-4 kl.

gimn.
5-10 kl. 11-12 kl.
I-IV kl.
A

Mokinių skaičius

Iš viso

iš jų
mergaičių

1

2

B

Priešmokyklinio ugdymo grupės
1-4 klasės
5-10 ir gimnazijos I-II klasės
11-12 ir gimnazijos III-IV klasės

01

Iš viso (01-04 eil.suma)

05

Mokiniai užsieniečiai 2011 m. baigė
12 ar IV gimn. kl. ir įgijo vidurinį
išsilavinimą

06

Užsieniečiai, nuolat
gyvenantys Lietuvoje*

iš jų atvykę iš Europos
Sąjungos šalių

Iš viso

iš jų
mergaičių

Iš viso

iš jų
mergaičių

3

4

5

6

Užsieniečiai, atvykę
tik mokytis**

iš jų atvykę iš Europos
Sąjungos šalių

Iš viso

iš jų
mergaičių

Iš viso

iš jų
mergaičių

7

8

9

10

02
03
04

* vaikai asmenų, turinčių leidimą dirbti; atliekančių diplomatinę misiją; imigrantų; turinčių nuolatinio gyventojo statusą.
**vaikai, turintys leidimą tik mokytis.

9. DORINIS UGDYMAS
DORINIO UGDYMO PAMOKAS LANKANTYS MOKINIAI

Tikyba arba etika

Eil.

iš viso
moki-

nr.
A

B

Katalikų
Graikų apeigų katalikų
Evangelikų liuteronų
Evangelikų reformatų
Stačiatikių
Sentikių
Judėjų
Musulmonų sunitų
Karaimų
Iš viso mokosi tikybos

01

(01-09 eil. suma)

iš jų

nių

1 kl.

2 kl.

3 kl.

4 kl.

5 kl.

6 kl.

7 kl.

8 kl.

9 kl.

10 kl.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Išlyginamoji
klasė*
12

gimnazijos

11 kl.

12 kl.

Išlyginamoji
klasė**

13

14

15

Iš viso

priešmokyklinė
grupė

4 kl.

11

12

13

I kl.

II kl.

III kl.

IV kl.

16

17

18

19

02
03
04
05
06
07
08
09
10

Mokosi etikos

11
*siekiantiems pagrindinio išsilavinimo

**siekiantiems vidurinio išsilavinimo

10. NUSTATYTI SUTRIKIMAI

(specialiųjų mokyklų ir spec. klasių mokiniams )

Pagrindinis sutrikimas

Eil.
Nr.

Sutrikimų rūšys *)

A

Nežymus protinis atsilikimas
Vidutinis protinis atsilikimas
Žymus ir labai.žymus protinis atsilikimas
Aklumas
Silpnaregystė
Kurtumas
Neprigirdėjimas
Kalbos ir kiti komunikacijos
Judesio ir padėties
Kompleksiniai sutrikimai
Kiti sutrikimai
Iš viso
(01-11 eil. suma)

Be pagrindinio sutrikimo, kiti sutrikimai

Iš jų
Iš viso priešmokyklinė
grupė

B
01

1

4 kl.

2

4

3

Iš jų

Iš jų

Mer10 (II
12
gimn.) (IVgimn gaičių
kl.
.) kl.
5

priešmokyklinė
grupė

4 kl.

7

8

6

12
10 (II
(IVgimn.)
gimn.) kl.
kl.
9

10

Iš jų

10 (II
12 (IVgimn.)
gimn.) kl.
kl.
14

Mergaičių

priešmokyklinė
grupė

4 kl.

10 (II
gimn.) kl.

12
(IVgimn.)
kl.

16

17

18

19

20

x

x

x

15

x

x

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

x

x

x

x

x

x

x

*) Vadovautis "Specialiųjų poreikių asmenų sutrikimų ir jų laipsnių nustatymo ir specialiųjų poreikių asmenų priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei tvarka"
PASTABA: 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 sk.

11. MOKINIŲ LAIDOS 2011 M.
Rodikliai

Eil. nr.

A

I? j? gavo 2011 m.

Iš viso

iš jų
mergaičių

1

2

B

Buvo mokinių , kurie 2010/2011 m.m. turėjo gauti pažymėjimus

8 kl.

4 kl.

10 kl.

Iš viso

iš jų
mergaičių

3

4

gimnazijos

12 kl.

II kl.

Iš viso

iš jų
mergaičių

Iš viso

iš jų
mergaičių

5

6

7

8

IV kl.

iš jų
Iš viso
mergaičių

9

10

Iš viso

iš jų
mergaičių

11

12

01

išsilavinimo pažymėjimą

02

mokymosi pasiekimų pažymėjimą (iš 01eil.)

03

Iš jų (iš 01 eil.) lavinamųjų klasių mokinių sk.

04

12. MOKINIŲ KAITA MOKYKLOJE PER 2010/2011 M.M.

Rodikliai

Eil.
nr.

A

B

Įstojo į mokyklą per 2010/2011 m.m.

01

Išstojo iš mokyklos per 2010/2011 m.m.

02

Iš jų (iš 02 eil.)

pašalinta iš mokyklos
neturi 16 metų
16-mečiai, nebaigę 10 klasės
palikti kurso kartoti

1

4 kl.

5-7 kl.

8 kl.

9 kl

10 kl.

11 kl.

2

3

4

5

6

7

12 kl.

8

I kl.

II kl

III \kl.

IV kl.

9

10

11

12

Darbinis
ugdymas ir
profesinis
mokymas
13

Iš viso
(1-13 sk.
suma)
14

03
04
05
06

Buvo mokinių 2010/2011 m.m. pabaigoje( iki rugpjūčio 31 d.)

07

baigė

08

palikti kartoti kursą

09

Iš jų

gimnazijos
1-3 kl.
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13.1 MOKINIŲ VEŽIOJIMAS 2011/2012 M.M.(mokinių atvežimas iš namų į mokyklą)
Pavežama mokinių

Klasės

Kaimuose ir
miesteliuose
toliau kaip 3
Eil. nr. km nuo
mokyklos
gyvenantys
mokiniai

A

B

priešmokyklinio
ugdymo grupės

01

1-4 klasės

02

5-8 klasės
9-10 klasės,I-II gimn.
klasės
11-12 klasės,III-IV
gimn. klasės
Iš viso (01-05 eil.
suma)
t.t. specialiųjų
poreikių mokinių (iš
06 eil.)

1

maršrutiniu
transportu

2

iš jų ne į
artimiauprivačiu mokyklų
kitais
Nepaveža
iš viso (2geltonai-siais
sią
ma**
transpor- transporvežiojimo
6 sk.
autobu-sais
mokyksuma)
tu
tu
būdais
lą(iš 7
sk.)*
3

4

5

6

7

8

9

03
04
05
06

07

13.2 MOKINIŲ VEŽIOJIMAS 2011/2012 M.M. (mokinių parvežimas iš mokyklos į namus)

Klasės

A

priešmokyklinio
ugdymo grupės
1-4 klasės
5-8 klasės
9-10 klasės,I-II gimn.
klasės
11-12 klasės,III-IV
gimn. klasės

Kaimuose ir
miesteliuose
toliau kaip 3
Eil. nr. km nuo
mokyklos
gyvenantys
mokiniai
B

1

Pavežama mokinių

maršrutiniu
transportu

2

iš jų ne į
artimiauprivačiu mokyklų
kitais
Nepaveža
iš viso (2geltonai-siais
sią
ma**
transpor- transporvežiojimo
6 sk.
autobu-sais
mokyktu
tu
būdais
suma)
lą(iš 7
sk.)*
3

4

5

6

7

8

9

01
02
03
04
05

Iš viso (01-05 eil.
suma)

06

t.t. specialiųjų
poreikių mokinių (iš
06 eil.)

07

* 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 LAVINIMO MOKYKLOS MOKINIŲ AMŽIUS

Mokinių skaičius klasėse
1 klasė
Metų skaičius
iš jų
Eil. Parengia2012-01-01
naujai
nr. moji klasė
(Gimimo metai)
iš viso

išlygina-

klasė

įstoję į 1 k l.

A

B

5 m.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)
40 m. ir vyresni (1971
ir ankstesni)

27

Iš viso *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

išlygina-

gimnazijos

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
moji
klasė klasė klasė klasė klasė klasė klasė klasė klasė
klasė klasė

Darbinis
ugdymas

ir
I
II
III
IV moji
profesinis
klasė klasė klasė klasė
klasė mokymas

14

15

16

17

18

19

20

21

sk . suma)

Priešm
okyklinio
ugdymo
grupė

22

23

iš viso
(1,2, 4-21

28

x

29

(01-28 eil. suma)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

***

3 skiltis-naujai įstoję į 1-ą klasę - 1-os klasės mokinių skaičius be antramečių.
* turi atitikti 1 lentelės 3 skilties 01,03-20 eilučių duomenis; ** turi atitikti 1 lentelės 3 skilties 21-26 eilučių sumą; *** turi atitikti 1 lentelės 3 skilties 27 eilutę.

15. IŠ JŲ MERGAIČIŲ AMŽIUS (iš 14 skyriaus)

Mergaičių skaičius klasėse
1 klasė
Metų skaičius
iš jų
Eil. Parengianaujai
2012-01-01
nr. moji klasė
iš viso
(Gimimo metai)
įstoję į 1 kl.

išlygina-

išly- Darbinis
gina-

gimnazijos

moji ugdymas
2
3
4
5
6
7
8
9
10 moji 11
12
I
II
III
IV
ir
klasė klasė klasė klasė klasė klasė klasė klasė klasė
klasė klasė klasė klasė klasė klasė
klasė
klasė profesinis

iš viso
(1,2, 4-21
sk. suma)

mokymas
A

29 m. (1982)

B
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

30-34 m. (1981-1977)

26

35-39 m. (1976-1972)

27

40 m. ir vyresni (1971
ir ankstesni)

28

5 m.ir jaunesn.(2006)
6 m. (2005)
7 m.

(2004)

8 m.

(2003)

9 m.

(2002)

10 m. (2001)
11 m. (2000)
12 m. (1999)
13 m. (1998)
14 m. (1997)
15 m. (1996)
16 m. (1995)
17 m. (1994)
18 m. (1993)
19 m. (1992)
20 m. (1991)
21 m. (1990)
22 m. (1989)
23 m. (1988)
24 m. (1987)
25 m. (1986)
26 m. (1985)
27 m. (1984)
28 m. (1983)

Iš viso *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Priešm
okyklinio
ugdymo
grupė
23

x

29

(01-28 eil. suma)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

**

***

3 skiltis-naujai įstoję į 1-ą klasę - 1-os klasės mokinių skaičius be antramečių.
* turi atitikti 1 lentelės 12 skilties 01,03-20 eilučių duomenis; ** turi atitikti 1 lentelės 12 skilties 21-26 eilučių sumą; *** turi atitikti 1 lentelės 12 skilties 27 eilutę.
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tęsinys
16. 2011 M. GAVUSIŲ IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMĄ MOKINIŲ AMŽIUS

Metų skaičius 2011Eil.
01-01 (Gimimo
nr.
metai)
A

14 m.
15 m.
16 m.
17 m.
18 m.
19 m.
20 m.
21 m.
22 m.
23 m.
24 m.
25 m.
26 m.
27 m.
28 m.
29 m.

(1996)
(1995)
(1994)
(1993)
(1992)
(1991)
(1990)
(1989)
(1988)
(1987)
(1986)
(1985)
(1984)
(1983)
(1982)
(1981)

B

2

3

4

5

6

7

8

*

*

*

*

**

**

**

**

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

35-39 m.

(1975-1971)

18

Iš viso

1

02

(1980-1976)

(01-19 eil. suma)

Iš jų mergaičių, 2011 m. gavusių išsilavinimo
pažymėjimą, skaičius
gimnazijos
10 kl.
12 kl.
II kl.
IV kl.

01

30-34 m.

40 m. ir vyresni (1970
ir ankstesni)

Mokinių, 2011 m. gavusių išsilavinimo
pažymėjimą, skaičius
gimnazijos
10 kl.
12 kl.
II kl.
IV kl.

19

20

* turi atitikti 11 lentelės 02 eilutės 5, 7, 9, 11 skilčių duomenis
**turi atitikti 11 lentelės 02 eilutės 6, 8, 10, 12 skilčių duomenis
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Priedas Nr. 3
PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ STATISTINĖ ATASKAITA

Profesinė mokykla/padalinys

Duomenų sąrašas patvirtintas
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2011

įsakymu Nr.

Adresas
El. pašto adresas

SUDERINTA

Telefonas

Vyriausybes 2011-

Statistikos departamente prie Lietuvos Respublikos
raštu Nr. SD-

Apskritis
Mokyklos steigėjas
Mokyklos kodas registre

Profesinės mokyklos 2011/2012 mokslo metų duomenys
PM mokiniai
1. Mokiniai pagal kursus ir mokymo programas 2011 m. spalio 1 d.

Mokymo programos pavadinimas

Eil.Nr.

A

B

Mokymo
programos
valstybinis
kodas

C

Mokinių skaičius kursuose
2011 m.
Priimta į I
kursą
II
I
(arba į 9,10
(arba 10
III
(arba 9 kl.)
kl.)
kl.)
1

2

3

4

2011 m. baigę mokymo programą gavo
Iš viso
2011 m.
mokinių
iš jų merginų
baigė
(2,3,4
programą
skilt.sum.)

Iš jų
merginų

5

6

7

8

x

x

x

x

Iš jų (iš 7
sk.) įgijo
iš jų merginų
profesinę
kvalifikaciją

diplomus

kvalifikacijo pagrindinio mokymosi
s
išsilavinmo pasiekimų
pažymėjim pažymėjim pažymėjim
us
us
us

9

10

11

12

x

x

x

x

x

x

13

2011 m. baigė vidurinio ugdymo
programą (po II kurso) ir gavo

brandos
atestatus

14

2011 m gavo
brandos
vidurinio
mokymosi
atestatus,
ugdymo
pasiekimų turėję juos
pasiekimo
pažymėjimu gauti 2010m.
pažymėjim
s
us

15

16

17

18

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

iš jų merginų

1002

1.2. Mokosi profesijos ir siekia įgyti pagrindinį išsilavinimą (programos trukmė – 3 metai)
Iš viso(2)

1003

iš jų merginų

1004

x

x

x

x

x

x

1.3. Mokosi tik profesijos (programos trukmė – 2 metai)
Iš viso(3)

1005

Iš jų merginų
1.4. Specialiųjų poreikių mokiniai mokosi tik profesijos
(programos trukmė – 3 metai)

1006

Iš viso (4)

1007

iš jų merginų

1008

Iš viso (1001, 1003, 1005, 1007 eil. suma)

1009

iš jų merginų (1002, 1004, 1006, 1008 eil. suma)

1010

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

iš jų merginų

1012

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

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

iš jų merginų
3. Mokiniai, turintys vidurinį išsilavinimą ar baigę vidurinio ugdymo programą, mokosi profesijos
(progamos tukmė 1-2 metai)

1014

Iš viso (7)

1015

iš jų merginų

1016

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Iš bendro mokinių skaičiaus (iš 1017 eil. 5 skilties)
mokinių, už kurių mokslą sumoka įmonė, organizacija

1019

mokosi tame pačiame kurse antrus metus (įskaitant išėjusius akademinių ataostogų)

1020

našlaičių

1021

2. Mokinių amžius

Amžius
2012 m.
Eil. Nr.
sausio 1 d.

A

B

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.
40 metų ir
vyresni

18

Iš viso

20

Neturintys pagrindinio išsilavinimo,
mokosi tik profesijos ar kartu su
profesija siekia įgyti pagrindinį
išsilavinimą

Turintys pagrindinį išsilavinimą,
mokosi tik profesijos

priimta į I kursą

Turintys pagrindinį išsilavinimą,
mokosi profesijos ir siekia įgyti
vidurinį išsilavinimą

priimta į I kursą

Turintys vidurinį išsilavinimą ar
baigę vidurinio ugdymo programą,
mokosi profesijos

priimta į I kursą

Neturintys pagrindinio išsilavinimo, mokosi
pagal pagrindinio ugdymo programą ir siekia
įgyti tik pagrindinį išsilavinimą

priimta į I kursą

priimta į

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

iš viso

iš jų
merginų

Iš viso

iš jų
merginų

iš viso

iš jų
merginų

Iš viso

iš jų merginų

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

9 kl.

10 kl.

19

20

19
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3. 2011 m. baigusiųjų mokyklą amžius
Baigė programą ir įgijo profesinę kvalifikaciją
Amžius 2011 m.
sausio 1 d.

Eil. Nr.

A

B

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.
40 metų ir
vyresni

17

Iš viso

19

Neturėdami pagrindinio išsilavinimo, mokėsi
tik profesijos ar kartu su profesija siekė įgyti
pagrindinį išsilavinimą

(iš 1 lent. 9 skilties)
Turėdami pagrindinį išsilavinimą, mokėsi
profesijos ir siekė įgyti vidurinį išsilavinimą

Turėdami pagrindinį išsilavinimą,
mokėsi tik profesijos

Turėdami vidurinį išsilavinimą ar baigę
vidurinio ugdymo programą, mokėsi
profesijos

Baigė pagrindinio
ugdymo programą ir
įgijo tik pagrindinį
išsilavinimą

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18

Prašome atkreipti dėmesį, kad lentelėje 2011 m. baigusiųjų mokyklą amžius skaičiuojamas pagal 2011 m. sausio 1 d. būklę.

4. Mokiniai pagal mokymosi kalbas (duomenys apie užsienio kalbų mokymą nepateikiami) 2011 m. spalio 1 d.
Kalba, kuria mokosi

Kursai

Mokinių skaičius (2 ir 3 skl.
suma)

mokosi tik
viena kalba

mokosi dviem
kalbomis

lietuvių

rusų

lenkų

kita

A

1

2

3

4

5

6

7

I
II
III
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.

6. Duomenys apie užsienio kalbų mokymą 2011m. spalio 1 d.

A

Eil. Nr.

Besimokančiųjų užsienio
kalbų, skaičius
(2, 3 skilčių
suma)

mokosi
vienos
kalbos

mokosi
dviejų
kalbų

B

1

2

3

anglų

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

prancūzų

5

6

4
I kalba

1. Mokiniai, neturintys pagrindinio
išsilavinimo, mokosi tik profesijos ar
kartu su profesija siekia įgyti pagrindinį
išsilavinimą

vokiečių

II kalba

I kalba

II kalba I kalba II kalba

rusų

kita

7

8

I kalba

II kalba
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7. Mokiniai pagal gaunamos stipendijos dydį 2011 m. spalio 1 d.

iš jų gauna stipendijas
Mokinių, gaunančių stipendiją, skaičius
(be įmonių, organizacijų stipendijų ir
globos(rūpybos) išmokų), iš viso (2, 3
skilčių suma)

be to, gauna

mažesnes
už BSI

didesnes už
BSI

2

3

1

įmonių,
globos(rūp organizaci
ybos)
jų
išmoka stipendija
s

4

5

8. Priimta mokinių į pirmą kursą 2011 m. spalio 1 d.
iš viso priimta į I kursą
mokėsi bendrojo lavinimo mokykloje ir joje

neįgijo pagrindinio
išsilavinimo
Eil. Nr.

A

Iš viso

B

Priimta mokinių į I kurso mokymo
programas, asmenims neturintiems
pagrindinio išsilavinimo

įgijo pagrindinį
išsilavinimą

baigė vidurinio
ugdymo
programą, bet
neįgijo vidurinio
išsilavinimo

mokėsi profesinėje mokykloje ir joje
įgijo pagrindinį
išsilavinimą ir
profesinę
kvalifikaciją ar įgijo
tik profesinę
kvalifikaciją

įgijo vidurinį
išsilavinimą

įgijo tik pagrindinį
išsilavinimą

turėdami pagrindinį
išsilavinimą įgijo
profesinę
kvalifikaciją

įgijo vidurinį
išsilavinimą ir
profesinę
kvalifikaciją

baigė vidurinio
baigusi
turėdami vidurinį
ugdymo programą
ų
išsilavinimą ar
baigusių aukštąją
arba įgijo vidurinį
aukštesbaigę vidurinio
mokykla
išsilavinimą
niąją
ugdymo programą
neįgydami
mokyklą
įgijo profesinę
profesinės
kvalifikaciją
kvalifikacijos

iš viso

iš jų šiais
metais

iš viso

iš jų šiais
metais

iš viso

iš jų
šiais
metais

iš viso

iš jų
šiais
metais

iš viso

iš jų šiais
metais

iš viso

iš jų šiais
metais

iš viso

iš jų
šiais
metais

iš viso

iš jų
šiais
metais

iš viso

iš jų šiais
metais

iš viso

iš jų
šiais
metais

iš viso

iš viso

iš jų
šiais
metais

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

01

iš jų merginų
Priimta mokinių į I kurso mokymo
programas, asmenims turintiems
pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems
įgyti tik profesiją

02

03

iš jų merginų
Priimta mokinių į I kurso mokymo
programas, asmenims turintiems
pagrindinį išsilavinimą ir siekiantiems
įgyti vidurinį išsilavinimą ir profesiją

04

05

iš jų merginų
Priimta mokinių į I kurso mokymo
programas, asmenims turintiems vidurinį
išsilavinimą ar baigusiems vidurinio
ugdymo programą ir siekiantiems įgyti tik
profesiją

06

iš jų merginų
Priimta mokinių, neturinčių pagrindinio
išsilavinimo ir siekiančių įgyti tik
pagrindinį išsilavinimą

08

09

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

Priimta su įmonių, organizacijų
siuntimais

11

07

9. Mokinių kontingento kitimas nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2011 m. spalio 1 d.

Išvyko

Atvyko

Eil.Nr.

Buvo
mokinių
2010 m.
spalio 1 d.
Iš viso1

A
Iš viso

B

1

iš jų

iš jų
atvyko iš
perėjo iš kitų
bendrojo
profesinių
lavinimo
mokyklų
mokyklų

2

3

atvyko iš
aukštųjų
mokyklų

4

5

iš viso2

perėjo į kitas
profesines
mokyklas

perėjo į
bendrojo
lavinimo
mokyklas

dėl
nepažangum
o

dėl kitų
priežasčių

6

7

8

9

10

Perkelta į
aukštesnį
kursą

Pertraukę
nuoseklųjį
mokslą

11

12

01
1

Be priimtų į I kursą.

2

Be baigusių mokyklą.
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10. Mokiniai užsieniečiai 2011 m. spalio 1 d. 1
Pilietybė

Nuolatinė gyvenamoji
vieta (valstybė)

Valstybė, kurioje įgijo
išsilavinimą

Eil. Nr.

Mokymo programos

Valstybiniai mokymo
programų kodai

B

C

D

E

F

G

1001

x

x

1002

x

x

1003

x

x

1004

x

x

1005

x

x

A
Mokiniai, neturintys
pagrindinio išsilavinimo,
mokosi pagal pagrindinio
ugdymo programą ir siekia
įgyti tik pagrindinį išsilavinimą
Iš viso
Mokiniai, neturintys
pagrindinio išsilavinimo,
mokosi tik profesijos ar kartu
su profesija siekia įgyti
pagrindinį išsilavinimą

Iš viso

2011 m. įgijo profesinę
kvalifikaciją
iš viso
iš jų merginų
3
4

Mokinių skaičius
iš viso
1

iš jų merginų
2

Mokiniai, turintys pagrindinį
išsilavinimą, mokosi tik
profesijos ar kartu su profesija
siekia įgyti vidurinį išsilavinimą

Iš viso
Mokiniai, turintys vidurinį
išsilavinimą ar baigę vidurinio
ugdymo programą, mokosi
profesijos

Iš viso
Iš viso (1001, 1002,1003,
1004 eil. suma)
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.
Iš bendro mokinių skaičiaus (10 lentelės 1005 eil. 1 ir 2 skilčių ):
Užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje2
1006
iš jų merginos (iš 1006 eil.)
1007
Užsieniečiai, atvykę tik mokytis 3
1008
iš jų merginos (iš 1008 eil.)
1009
2
3

Šeimos ar pavieniai asmenys, turintys leidimą dirbti, atliekantys diplomatinę misiją, imigrantai, turintys nuolatinio gyventojo statusą.
Atvykę siekti aukštesnio mokslo, prieš tai įgiję pagrindinį, vidurinį išsilavinimą savo šalyje, turintys leidimą mokytis.
11. Priimta į pirmą kursą mokinių pagal mokyklos baigimo vietą 2011m. spalio 1 d.
2011 m.

Eil. Nr.

A
Atvykusių
mokinių
skaičius
Alytaus
apskritis
Alytaus m.
sav.
Druskininkų
sav.

B

01
02
03
04

neįgijusių
pagrindinio
išsilavinimo 1

1

baigusių
vidurinio
įgijusių
ugdymo
pagrindinį
programą, bet
išsilavini
neįgijusių
2
mą
vidurinio
išsilavinimo 3
2

3

2011 m.

įgijusių
vidurinį
išsilavinimą 4

4

baigusių
aukštųjų
studijų
programą

5

Eil. Nr.
5

A
Marijampolės
apskritis
Marijampolės
sav.

B

28

Rietavo sav.

54

Šakių r. sav.
Vilkaviškio r.
sav.
Panevėžio
apskritis
Panevėžio m.
sav.

29

Telšių r. sav.
Utenos
apskritis

55

57

Biržų r. sav.
Kupiškio r.
sav.
Panevėžio r.
sav.

33

Visagino sav.
Anykščių r.
sav.
Ignalinos r.
sav.
Molėtų r. sav.
Utenos r.
sav.

60

Pasvalio r. sav.
Rokiškio r.
sav.
Šiaulių
apskritis

36

62

39

Zarasų r. sav.
Vilniaus
apskritis
Vilniaus m.
sav.
Elektrėnų
sav.
Šalčininkų r.
sav.
Širvintų r.
sav.
Švenčionių r.
sav.
Trakų r. sav.
Ukmergės r.
sav.
Vilniaus r.
sav.

69

Kauno r. sav.
Kėdainių r.
sav.

13

Prienų r. sav.
Raseinių r.
sav.
Klaipėdos
apskritis
Klaipėdos m.
sav.
Neringos
sav.
Palangos m.
sav.
Klaipėdos r.
sav.
Kretingos r.
sav.
Skuodo r.
sav.

15

Šiaulių m. sav.
Akmenės r.
sav.

16

Joniškio r. sav.

41

17

Kelmės r. sav.
Pakruojo r.
sav.
Radviliškio r.
sav.

42

45

22

Šiaulių r. sav.
Tauragės
apskritis
Jurbarko r.
sav.

23

Pagėgių sav.

48

Šilutės r. sav.

24

Šilalės r. sav.
Tauragės r.
sav.

49

11
12

14

18
19
20
21

30
31
32

34
35

37
38

40

43
44

4

5

5

27

26

06

10

3

programą

Eil. Nr.

Kalvarijos sav.
Kazlų Rūdos
sav.

Lazdijų r. sav.
Varėnos r.
sav.
Kauno
apskritis
Kauno m.
sav.
Birštono m.
sav.
Jonavos r.
sav.
Kaišiadorių r.
sav.

09

2

baigusių
aukštųjų
studijų

A
Telšių
apskritis
Mažeikių r.
sav.
Plungės r.
sav.

05

08

1

25

Alytaus r. sav.

07

neįgijusių
įgijusių
pagrindinio
pagrindinį
išsilavinimo 1 išsilavinimą 2

2011m.

baigusių
vidurinio
ugdymo
įgijusių
programą,
vidurinį
bet neįgijusių išsilavinimą 4
vidurinio
išsilavinimo 3

B

neįgijusių
pagrindinio
išsilavinimo 1

1

baigusių
vidurinio
įgijusių
ugdymo
įgijusių
pagrindinį
programą,
vidurinį
išsilavinimą 2 bet neįgijusių išsilavinimą 4
vidurinio
išsilavinimo 3
2

3

4

baigusių
aukštųjų
studijų
programą

5

5

51
52
53

56

58
59

61

63
64
65
66
67
68

70
71

46
47

50

1 Duomeny s suminėje 01 eilutėje turi atitikti 8 lentelės 3 skilties 01, 03, 05, 07 ir 09 eilučių sumą. Šiose skilty se nenurodomi mokiniai, neįgiję pagrindinio išsilav inimo 2010 metais ir anksčiau.
2 Duomeny s suminėje 01eilutėje turi atitikti 8 lentelės 5 ir 12 skilčių 01, 03, 05 ir 07 eilučių sumą. Šiose skilty se nenurodomi mokiniai, įgiję pagrindinį išsilav inimą 2010 metais ir anksčiau.
3 Duomeny s suminėje 01 eilutėje turi atitikti 8 lentelės 7 skilties 01, 03, 05 ir 07 eilučių sumą. Šiose skilty se nenurodomi mokiniai, baigę v idurinio ugdy mo programą, bet neįgiję v idurinio išsilav inimo 2010 metais ir anksčiau.
4 Duomeny s suminėje 01 eilutėje turi atitikti 8 lentelės 9 ir 17 skilčių 01, 03, 05 ir 07 eilučių sumą. Šiose skilty se nenurodomi mokiniai, įgiję v idurinį išsilav inimą 2010 metais ir anksčiau.
5 Duomeny s suminėje 01 eilutėje turi atitikti 8 lentelės 22 skilties 01, 03, 05 ir 07 eilučių sumą. Šiose skilty se nenurodomi mokiniai, baigę aukštųjų studijų programą 2010 metais ir anksčiau.
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Priedas Nr.4
DUOMENŲ GAUNAMŲ IŠ PEDAGOGŲ REGISTRO SĄRAŠAS
Registro objekto bendrieji duomenys:
1.1. suteikiamas automatiškai generuojamas objekto identifikavimo Registre kodas;
1.2. Gimimo data;
1.3. Lytis;
1.4. užkoduotas pagal sutartą algoritmą asmens kodas;
1.5. pilietybė (-ės) (duomuo klasifikuojas – kodas);
1.6. valstybės (-ių), kurioje (-iose) įgytas išsilavinimas, pavadinimas (-ai) (duomuo klasifikuojas –
kodas);
1.7. mokyklos (-ų), kurioje (-iose) įgytas išsilavinimas, pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (ai) (jei kodas yra) ir mokyklos (-ų) baigimo metai. Jei nebaigta mokykla – išstojimo iš mokyklos
metai;
1.8. išsilavinimas (-ai) ir pedagogo kvalifikacija (taip/ne);
1.9. kvalifikacinis (-iai) laipsnis (-iai) (duomuo klasifikuojas – kodas);
1.10. mokslo laipsnis (-iai) (duomuo klasifikuojas – kodas);
1.11. profesinė (-ės) kvalifikacija (-os) (duomuo klasifikuojas – kodas);
1.12. pedagoginis (-iai) vardas (-ai) (duomuo klasifikuojas – kodas);
1.13. specialybė(-ės) ar baigta (-os) studijų/mokymo programa (-os) (duomuo klasifikuojas –
kodas);
1.14. pedagoginių psichologinių žinių kursas (-ai) (taip/ne);
1.15. moka užsienio kalbą (-as) ir jos (jų) mokėjimo lygis (-iai);
1.16. pedagoginio darbo ir vadybinio darbo švietimo sistemoje stažas (metais ir mėnesiais);
1.17. Atestacijos nuostatų nustatyta tvarka įgyta (-os) kvalifikacinė (-ės) kategorija (-os) (duomuo
klasifikuojas – kodas) ir jos (jų) įgijimo data (-os);
1.18. mokymosi būklė. Jei mokosi – valstybės pavadinimas (duomuo klasifikuojas – kodas),
Mokyklos juridinio asmens kodas (jei kodas yra) (duomuo klasifikuojas – kodas), studijų/mokymo
programa (-os) (duomuo klasifikuojas – kodas);
1.19. Registro objekto dalyvavimo kvalifikacijos tobulinimo programose ir renginiuose duomenys –
dalyvio kodas, renginio pradžia ir pabaiga (metai, mėnuo, diena), renginio trukmė (valandomis ir/ar
dienomis), programos kodas (duomuo klasifikuojas – kodas), programos kategorija (duomuo
klasifikuojas – kodas) ir švietimo posritis, išduoto pažymėjimo registracijos numeris ir išdavimo
data, pažymėjimą išdavusio juridinio asmens kodas (jei kodas yra);
2.1. Registro objekto Mokykloje, kurioje jis dirba, specifiniai duomenys:
2.2. Mokyklos juridinio asmens kodas (duomuo klasifikuojas – kodas);;
2.3. vietovės tipas (duomuo klasifikuojas – kodas);
2.4. mokymo kalba (-os) (duomuo klasifikuojas – kodas), kuria (-iomis) moko;
2.5. pedagoginės pareigybės kodas (duomuo klasifikuojas – kodas);
2.6. priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo datos (metai, mėnuo, diena). Vadybinio darbo stažas
šioje Mokykloje (metais ir mėnesiais);
2.7. dirba pagrindinėse (ne pagrindinėse) pareigose;
2.8. etato užimtumas;
2.9. darbo krūvio rūšys;
2.10. tarifikuotų kontaktinių ir papildomų valandų skaičius;
2.11. jei Registro objektas dirba bendrojo lavinimo mokykloje – vadovauja klasei (taip/ne), dirba
ikimokyklinio ugdymo skyriuje (taip/ne), dalykų tipai ir pavadinimai, dalyko (ugdymo srities)
kvalifikacija, ugdymo turinio koncentrai ir klasės, bendrojo lavinimo dalykai, kurių kvalifikacinę
kategoriją Registro objektas yra įgijęs;
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2.12. jei Registro objektas dirba profesinio mokymo įstaigoje – vadovauja grupei (taip/ne), dalykų
tipai ir kodai (duomuo klasifikuojas – kodas), kursai, švietimo posričiai (duomuo klasifikuojas –
kodas); bendrojo lavinimo dalykai arba/ir švietimo posričiai, kurių kvalifikacinę kategoriją Registro
objektas yra įgijęs, gamybinio darbo stažas (metais ir mėnesiais);
2.13. Jei Registro objektas dirba neformaliojo vaikų švietimo mokykloje – dalyko (ugdymo) srities
kvalifikacija (taip/ne), ugdymo kryptis;
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Priedas Nr.5
BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PEDAGOGŲ STATISTINĖ ATASKAITA
M okyklos pavadinimas
Forma patvirtinta

BENDROJO LAVINIMO
MOKYKLOS 2010/2011
MOKSLO METŲ
ATASKAITA (PEDAGOGAI)

M okyklos tipas
M okyklos paskirtis
Adresas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2010 liepos 15d.

įsakymu Nr. V-1188

SUDERINTA
Statistikos departamente prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2010-06-29 raštu Nr. SD-723

Telefonas
M okyklos steigėjas
M okyklos kodas registre

3 - mokykla

1. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ IŠ S ILAVINIMAS IR PEDAGOGINIO DARBO S TAŽAS
(dirbančių pagrindiniame darbe)

Darbuotojų charakteristika

Eil. nr.

A

Iš jų
moterų

1

2

B

M okytojų
priešmokyklinio ugdymo pedagogų
(išskyrus
1-4 klasių mokytojų
mokyklų
5-12 klasių ir gimnazijų I-IV kl. mokytojų
vadovus)
M okyklos vadovas

Iš bendro darbuotojų skaičiaus (1 skilties) turi
išsilavinimą
pedagoginio darbo stažą
aukštąjį

iš jų
iš jų
aukštesnįjį
pedagog.
pedagog.

3

4

5

6

vidurinį

iki 4 m.

4-9
metų

10 - 14
metų

7

8

9

10

Iš 1 skilties

pensijinio
15 m. ir amžiaus
didesnį
11

turinčių
ne visą
krūvį

iš jų
moterų (iš
13skl.)

13

14

12

01
02
03
04

Vadovo pavaduotojų ugdymo reikalams

05
06
07
08
09
10
11

Iš viso mokytojų ir vadovų ( 01-05 eilučių suma )

Iš viso pedagoginių darbuotojų

Iš jų (iš 07 eil)

Bendras
darbuotojų
skaičius

2010 M. S PALIO 01 D.

logopedų
specialiųjų pedagogų
surdopedagogu
tiflopedagogų
psichologų

12
13
14
15
16

socialinių pedagogų
meninio ugdymo mokytojų (pedagogų)
neformaliojo ugdymo mokytojų (pedagogų)
auklėtojų, nedėstančių mokykloje

2. PRIEŠ MOKYKLINĖS E GRUPĖS E IR PRADINĖS E KLAS ĖS E DIRBANČIŲ IR DĖS TANČIŲ PAGRINDINĖS E PAREIGOS E S PECIALIS TŲ PAS IS KIRS TYMAS

(įskaitant direktorius ir direktorių pavaduotojus ugdymui )

Prancūzų kalbos

Vokiečių kalbos

Rusų kalbos

Kitų kalbų

Tikybos

Etikos

Dailės

Muzikos

Šokio

Specialiųjų
dalykų

Kitų dalykų

B

Anglų kalbos

A
Aukštąjį universitetinį

Iš viso (23 skl.
suma)

Pradinio ugdymo

Eil. nr.

Priešmokyklinio
ugdymo

Mokytojų skaičius

Pedagogų, turinčių išsilavinimą

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1
turi pedagogo kvalifikaciją

iš jų ( 01 eil. )

2

turi šio dalyko (ugdymo srities) kvalifikaciją
3
Aukštąjį koleginį

4
turi pedagogo kvalifikaciją

iš jų ( 04 eil. )

5

turi šio dalyko (ugdymo srities) kvalifikaciją
6
Aukštesnįjį

7
turi pedagogo kvalifikaciją

iš jų ( 07 eil. )

8

turi šio dalyko (ugdymo srities) kvalifikaciją
9
Vidurinį

10
IŠ

VIS O

iš jų ( 11 eil. )

(01, 04, 07, 10 eil. suma)

11

pensijinio amžiaus

12

mokosi aukštosiose mokyklose
(universitetuose ir kolegijose)

iš 11 eil. pagal kvalifikacines kategorijas

neatestuotų

13
14

mokytojų (auklėtojų)

15

vyresn. mokytojų (auklėtojų)
metodininkų
ekspertų

16
17
18

3. 5-12 KL. IR GIMNAZIJŲ I-IV KL. DIRBANČIŲ IR ATS KIRUS DALYKUS DĖS TANČIŲ PAGRINDINĖJE DARBOVIETĖJE S PECIALIS TŲ PAS IS KIRS TYMAS

( įskaitant direktorius ir direktorių pavaduotojus ugdymui )

iš jų (01 eil.)

turi pedagogo kvalifikaciją

04
05

turi šio dalyko kvalifikaciją

06

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Kitų dalykų

14

Specialiųjų dalykų

13

Pilietiškumo
pagrindų
Žmogaus saugos

Gamtos ir žmogaus

12

Etikos

Integruoto gamtos
mokslų kurso

11

Tikybos

Informacinių
technologijų

10

Kūno kultūros

Matematikos

9

Technologijų

Integruoto socialinių
mokslų kurso

8

Šokio

Istorijos (ir
politologijos)

7

Teatro

Kitų užsienio kalbų

6

Muzikos

Rusų kalbos
(užsienio)

5

Dailės

Vokiečių kalbos

4

Fizikos (ir
astronomijos)
Chemijos

Prancūzų kalbos

3

Ekonomikos

Anglų kalbos

2

Geografijos (ir
politologijos)
Biologijos

Lietuvių kalbos
(valstybinės)

1

01
02
03

Aukštesnįjį

31

32

07
iš jų (07 eil.)

turi pedagogo kvalifikaciją
turi šio dalyko kvalifikaciją

Vidurinį
IŠ

B

turi pedagogo kvalifikaciją
turi šio dalyko kvalifikaciją

Aukštąjį koleginį
iš jų (04 eil.)

Iš viso (232 skl.
suma)

Gimtosios kalbos
(nelietuvių)

A
Aukštąjį universitetinį

Eil. nr.

Gimtosios kalbos
(lietuvių)

Mokytojų skaičius

Pedagogų, turinčių išsilavinimą

08
09
10

V I S O (01, 04, 07, 10 eil. suma)
iš jų (11 eil.)

iš 11 eil. pagal kvalifikacines kategorijas

11
pensijinio amžiaus

12

mokosi aukštosiose mokyklose
(universitetuose ir kolegijose)

13

neatestuotų
mokytojų (auklėtojų)
vyresn. mokytojų (auklėtojų)

14
15
16

metodininkų

17

ekspertų

18

85

4. PRIEŠ MOKYKLINĖS E GRUPĖS E IR PRADINĖS E KLAS ĖS E DIRBANČIŲ IR DĖS TANČIŲ ANTRAEILĖS E PAREIGOS E S PECIALIS TŲ PAS IS KIRS TYMAS

(išskyrus direktorius ir direktorių pavaduotojus ugdymui )

Vokiečių kalbos

Rusų kalbos

Kitų kalbų

Tikybos

Etikos

Dailės

Muzikos

Šokio

Specialiųjų
dalykų

Kitų dalykų

B

Prancūzų kalbos

A
Aukštąjį universitetinį

Iš viso (23 skl.
suma)

Anglų kalbos

Eil. nr.

Pradinio ugdymo

Pedagogų, turinčių išsilavinimą

Priešmokyklinio
ugdymo

Mokytojų skaičius

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1
turi pedagogo kvalifikaciją

iš jų ( 01 eil. )

2

turi šio dalyko (ugdymo srities) kvalifikaciją
3
Aukštąjį koleginį

4
turi pedagogo kvalifikaciją

iš jų ( 04 eil. )

5

turi šio dalyko (ugdymo srities) kvalifikaciją
6
Aukštesnįjį

7
turi pedagogo kvalifikaciją

iš jų ( 07 eil. )

8

turi šio dalyko (ugdymo srities) kvalifikaciją
9
Vidurinį

10
IŠ

VIS O

iš jų ( 11 eil. )

(01, 04, 07, 10 eil. suma)

11

pensijinio amžiaus

12

mokosi aukštosiose mokyklose
(universitetuose ir kolegijose)

iš 11 eil. pagal kvalifikacines kategorijas

13

neatestuotų

14

mokytojų (auklėtojų)

15

vyresn. mokytojų (auklėtojų)

16

metodininkų

17

ekspertų

18

5. 5-12 KL. IR GIMNAZIJŲ 1-4 KL. DIRBANČIŲ IR ATS KIRUS DALYKUS DĖS TANČIŲ ANTRAEILĖS E PAREIGOS E S PECIALIS TŲ PAS IS KIRS TYMAS

( išskyrus direktorius ir direktorių pavaduotojus ugdymui )

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Kitų dalykų

14

Specialiųjų dalykų

13

Pilietiškumo
pagrindų
Žmogaus saugos

12

Etikos

11

Tikybos

10

Kūno kultūros

Gamtos ir žmogaus

9

Technologijų

Integruoto gamtos
mokslų kurso

8

Šokio

Informacinių
technologijų

7

Teatro

Matematikos

6

Muzikos

Integruoto socialinių
mokslų kurso

5

Dailės

Istorijos (ir
politologijos)

4

Fizikos (ir
astronomijos)
Chemijos

Kitų užsienio kalbų

3

Ekonomikos

Rusų kalbos
(užsienio)

2

Geografijos (ir
politologijos)
Biologijos

Vokiečių kalbos

1

Prancūzų kalbos

B

Anglų kalbos

A
Aukštąjį universitetinį

Lietuvių kalbos
(valstybinės)

Iš viso (232 skl.
suma)

Gimtosios kalbos
(nelietuvių)

Eil. nr.

Gimtosios kalbos
(lietuvių)

Mokytojų skaičius

Pedagogų, turinčių išsilavinimą

31

32

1

iš jų (01 eil.)

turi pedagogo kvalifikaciją

2

turi šio dalyko kvalifikaciją

3

Aukštąjį koleginį

4

iš jų (04 eil.)

turi pedagogo kvalifikaciją

5

turi šio dalyko kvalifikaciją

6

Aukštesnįjį

7
turi pedagogo kvalifikaciją

iš jų (07 eil.)

turi šio dalyko kvalifikaciją

8
9

Vidurinį

10

IŠ

11

V I S O (01, 04, 07, 10 eil. suma)
iš jų (11 eil.)

iš 11 eil. pagal kvalifikacines kategorijas

pensijinio amžiaus

12

mokosi aukštosiose mokyklose
(universitetuose ir kolegijose)

13

neatestuotų

14

mokytojų (auklėtojų)

15

vyresn. mokytojų (auklėtojų)

16

metodininkų

17

ekspertų

18

6. NEATES TUOTŲ PEDAGOGŲ S KAIČIUS PAGAL PEDAGOGINIO DARBO S TAŽĄ

Iš

jų

turi

iki 4 metų

Eil. nr.

p e d a go gi n i o

darbo

4 - 9 metų

Neatestuotų viso

t u r i

st až ą

10 - 14 metų

15 metų ir didesnį

i š s i l a v i n i m ą

(2-13 sk. suma)

aukštąjį

aukštesnįjį

vidurinį

aukštąjį

aukštesnįjį

vidurinį

A

1

2

3

4

5

6

7

01

1

aukštąjį aukštesnįjį vidurinį
8

9

10

aukštąjį aukštesnįjį vidurinį
11

12

13
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7. MOKYTOJAI, KURIEMS S UTEIKTOS KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS
Iš jų turi pedagoginio darbo stažą
Eil. nr.

Kvalifikacinės

A

kategorijos

Vi s o

B

01

M okytojų

02

Vyresn. mokytojų

03

M etodininkų

04

Ekspertų

05

Atestuotų iš viso (01-04 eil. suma)

1

iki 10
metų

10-14
metų

15 metų ir
daugiau

2

3

4

9. MOKYKLŲ VADOVŲ IR JŲ PAVADUOTOJŲ KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS

Eil. nr.

Vadybinės kvalifikacinės kategorijos

A

B

01

Neatestuota

02

I kategorija

03

II kategorija

04

III kategorija

05

Atestuotų iš viso (02-04 eil. suma)

06

Iš jų vadybos ekspertų (05 eil.)

Vi s o

1

Iš jų
vadovo
pavaduotoj
ų ugdymo
reikalams

Iš jų turi pedagoginio darbo stažą (01 sk.)
iki 10 metų
Vis o

2

3

Iš jų
vadovo
pavaduotoj
ų
4

10-14 metų
Vis o
5

Iš jų
vadovo
pavaduoto
jų
6

15 metų ir daugiau
Vi s o

7

Iš jų
vadovo
pavaduoto
jų
8

8. ATES TUOTŲ PAGALBOS MOKINIUI S PECIALIS TŲ KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS

Eil. nr.

Pedagoginiai
darbuotojai

B

A
01

Logopedų

02

Specialiųjų pedagogų

03

Surdopedagogu

04

Tiflopedagogų

05

Psichologų

06

Socialinių pedagogų

10

M eninio ugdymo
mokytojų (pedagogų)
Neformaliojo ugdymo
mokytojų (pedagogų)
Auklėtojų,nedėstančių
mokykloje
Kitų pedagogų

11

Atestuotų iš viso

07
08
09

Kvalifikacinės kategorijos
Iš viso

Specialistas
(logopedas,

Vyr.
specialistas

M etodininkas

Ekspertas

1

2

3

4

5
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10. ATES TUOTŲ PAGALBOS MOKINIUI S PECIALIS TŲ S KAIČIUS PAGAL
PEDAGOGINIO DARBO S TAŽĄ

Iš jų turi pedagoginio darbo stažą
Eil. nr.

Kvalifikacinės
kategorijos

Vi s o

B

1

A
01

Specialistų

02

Vyresn. specialistų

03

M etodininkų

04

Ekspertų

05

Atestuotų iš viso

iki 10 metų

10-14 metų

15 metų ir
daugiau

2

3

4

11. NEATES TUOTŲ PEDAGOGŲ S KAIČIUS PAGAL AMŽIŲ

Eil. nr.

Neatestuotų viso
(2-11 sk. suma)

A

1

Amžius
Jaunesni nei 25
metai

25-29 m.

30-34 m.

35-39 m.

40-44 m.

45-49 m.

50-54 m.

55-59 m.

60-64 m.

65 m. ir
vyresni

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01
12. ATES TUOTŲ MOKYTOJŲ S KAIČIUS PAGAL AMŽIŲ
Amžius
Eil. nr.

Kvalifikacinės

A

kategorijos

B

Vi s o

1

01

M okytojų

02

Vyresn. mokytojų

03

M etodininkų

04

Ekspertų

05

Atestuotų iš viso (01-04 eil. suma)

Jaunesni
nei 25
metai
2

25-29 m.

30-34 m.

35-39 m.

40-44 m.

45-49 m.

3

4

5

6

7

50-54 m. 55-59 m. 60-64 m.
8

9

10

65 m. ir
vyresni
11

13. ATES TUOTŲ PAGALBOS MOKINIUI S PECIALIS TŲ S KAIČIUS PAGAL AMŽIŲ

Amžius
Eil. nr.

Kvalifikacinės

kategorijos

A

B

01

Specialistų (logopedų, spec. pedagogų ir t.t.)

02

Vyresn. specialistų

03

M etodininkų

04

Ekspertų

05

Atestuotų iš viso (01-04 eil. suma)

Vi s o

1

Jaunesni
nei 25
metai

25-29 m.

30-34 m.

35-39 m.

40-44 m.

45-49 m.

2

3

4

5

6

7

50-54 m. 55-59 m. 60-64 m.
8

9

10

65 m. ir
vyresni
11
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Priedas Nr.6
PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ STATISTINĖ ATASKAITA
Profesinio mokymo įstaiga/padalinys

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2010 liepos 15d.

Adresas

įsakymu Nr. V-1188

SUDERINT A

El. pašto adresas
Telefonas
M okyklos steigėjas

Statistikos departamente prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2010-06-29 raštu Nr. SD-723

M okyklos kodas registre

PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ 2010/2011 MOKSLO METŲ SUVESTINIAI STATISTINIAI DUOMENYS
PM PEDAGOGAI

1. PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI 2010 M. SPALIO 1 D.

Pedagoginių darbuotojų
skaičius

Pedagoginių darbuotojų išsilav inimas

iš v iso

iš jų moterų

aukštasis

iš jų
aukštesny
pedagogini
sis
s

1

2

3

Eil.Nr.
Pedagoginiai darbuotojai

A

Iš viso pedagoginių darbuotojų
(02–12 eilučių sum a)
direktorius
direktoriaus pavaduotojai, skyrių
vedėjai

B

4

Pedagoginio darbo stažas

Pedagoginių darbuotojų kv alif ikacinės kategorijos

iš jų
pedagogini
s

v idurinis

iki 5
metų

5-9
metų

10-14
metų

15 metų
ir
daugiau

6

7

8

9

10

11

5

moky tojas
v y resny si
moky tojas
moky tojas
metodinink
s
ekspertas
as
moky tojas
12

13

14

15

05

auklėtojai, bendrabučių auklėtojai

06

Socialiniai pedagogai

07

Specialieji pedagogai

08

Psichologai

09

Metodininkai

10

Laboratorijų vedėjai
Vairavimo instruktoriai

11

16

17

18

19

3. PROFESIJOS MOKYTOJŲ KVALIFIKACINĖS
KATEGORIJOS

Iš jų turi pedagoginio darbo stažą

06

IV

12

2. BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ MOKYTOJŲ
KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS

B
Neatestuota
M okytojų
Vyresn. mokytojų
M etodininkų
Ekspertų
Atestuotų iš viso
(02-05 eil. suma)

III

03
04

A
01
02
03
04
05

II

02

profesijos mokytojai

Kvalifikacinės
kategorijos

I

01

mokytojai

Eil. nr.

Psichologų kv alif ikacinės kategorijos

Iš jų turi pedagoginio darbo stažą

Vi s o

iki 10
metų

10-14
metų

15 metų
ir daugiau

Eil. nr.

1

2

3

4

A
01
02
03
04
05
06

Kvalifikacinės
kategorijos
B
Neatestuota
M okytojų
Vyresn. mokytojų
M etodininkų
Ekspertų
Atestuotų iš viso
(02-05 eil. suma)

Vi s o

iki 10
metų

10-14
metų

15 metų
ir daugiau

1

2

3

4

4. BENDROJO LAVINIMO DALYKŲ MOKYTOJŲ AMŽIUS

Eil. nr.

A
01
02
03
04
05
06

Kvalifikacinės
kategorijos
B
Neatestuota
M okytojų
Vyresn. mokytojų
M etodininkų
Ekspertų
Atestuotų iš viso
(02-05 eil. suma)

Vi s o

1

Amžius
Jaunesni
nei 25 25-29 m. 30-34 m. 35-39 m. 40-44 m.45-49 m.50-54 m.55-59 m. 60-64 m.
metai
2
3
4
5
6
7
8
9
10

65 m. ir
vyresni
11
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5.

Eil. nr.

A
01
02
03
04
05
06

Kvalifikacinės
kategorijos

Vi s o

B

1

PROFES IJOS MOKYTOJŲ AMŽIUS

Amžius
Jaunesni
nei 25 25-29 m. 30-34 m. 35-39 m. 40-44 m.45-49 m.50-54 m.55-59 m. 60-64 m.
metai
2
3
4
5
6
7
8
9
10

65 m. ir
vyresni
11

Neatestuota
M okytojų
Vyresn. mokytojų
M etodininkų
Ekspertų
Atestuotų iš viso
(02-05 eil. suma)

6. DIREKTORIAUS AMŽIUS IR KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS

Eil. nr.

A
01
02
03
04
05
06

Vadybinės
kvalifikacinės
kategorijos

Vi s o

B

1

Amžius
Jaunesni
nei 25 25-29 m. 30-34 m. 35-39 m. 40-44 m.45-49 m.50-54 m.55-59 m. 60-64 m.
metai
2
3
4
5
6
7
8
9
10

65 m. ir
vyresni
11

Neatestuota
I kategorija
II kategorija
III kategorija
Atestuotų iš viso
(02-04 eil. suma)
Iš jų vadybos ekspertų
(05 eil.)

7. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ IR SKYRIŲ VEDĖJŲ AMŽIUS IR KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS

Eil. nr.

A
01
02
03
04

Vadybinės
kvalifikacinės
kategorijos

Vi s o

B

1

Amžius
Jaunesni
nei 25 25-29 m. 30-34 m. 35-39 m. 40-44 m.45-49 m.50-54 m.55-59 m. 60-64 m.
metai
2
3
4
5
6
7
8
9
10

65 m. ir
vyresni
11

Neatestuota

05

I kategorija
II kategorija
III kategorija
Atestuotų iš viso
(02-04 eil. suma)

06

Iš jų vadybos ekspertų
(05 eil.)

8. PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ AMŽIUS

Eil. nr. Pedagoginiai darbuotojai

A
01
02
03
04
05
06
07

B

Vi s o

1

Amžius
Jaunesni
nei 25 25-29 m. 30-34 m. 35-39 m. 40-44 m.45-49 m.50-54 m.55-59 m. 60-64 m.
metai
2
3
4
5
6
7
8
9
10

65 m. ir
vyresni
11

Auklėtojai, bendrab.auk
Socialiniai pedagogai
Specialieji pedagogai
Psichologai
Metodininkai
Laboratorijų vedėjai
Vairavimo instruktoriai

08 Iš viso (01-07 eil. suma)
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Priedas Nr.7
DUOMENŲ GAUNAMŲ IŠ STUDENTŲ REGISTRO SĄRAŠAS
Eil. Nr.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

Duomenų rodiklis
Sisteminiai duomenys
Objekto identifikavimo Studentų registre kodas
Objekto identifikavimo Mokinių registre kodas
Duomenų įrašymo ar keitimo data
Studento asmens duomenys
Gimimo data
Lytis
Valstybė, iš kur atvyko
Pilietybė (-ės)
Deklaruotas našlaičio tipas
Deklaruotas neįgalumas
Lietuvių kilmės užsieniečio statusas
Užkoduotas pagal sutartą algoritmą asmens kodas
Studento, Lietuvoje įgijusio išsilavinimą, reikalingą stojant į aukštąją mokyklą,
pateikti duomenys
Savivaldybė, kurios teritorijoje asmuo gyveno prieš stodamas į aukštąją mokyklą
(duomuo klasifikuojamas –kodas)
Išsilavinimą patvirtinančio dokumento, kurio pagrindu priimtas studijuoti,
duomenys
Pavadinimas
Blanko kodas
Serija
Numeris
Mokyklos, kurioje įgytas išsilavinimas, juridinio asmens kodas
Įgytas išsilavinimas
Įgyta kvalifikacija
Išsilavinimo ir/ar kvalifikacijos įgijimo metai
Dokumento išdavimo data
Studento, užsienyje įgijusio išsilavinimą, reikalingą stojant į aukštąją mokyklą,
pateikti duomenys
Valstybė, kurioje asmuo įgijo stojant reikalingą išsilavinimą
Dokumento, patvirtinančio įgytą išsilavinimą, pavadinimas
Dokumento, patvirtinančio įgytą išsilavinimą, išdavimo data
Studento registravimo Studentų registre duomenys
Registravimo data
Studento priėmimo į aukštosios mokyklos studijų programą duomenys
Priėmimo data
Priėmimo teisinio pagrindo data
Studento aukštosios mokyklos studijų programos pabaigimo duomenys
Studijų programos pabaigimo data
Studijų programos pabaigimo teisinio pagrindo data
Studijų programos pabaigimo priežastis
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Eil. Nr.

8.
8.1.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.
9.13.
9.14.
9.15.
9.16.
9.17.
9.18.
9.19.
9.20.
9.21.
9.22.
9.23.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

Duomenų rodiklis
Mokyklos, kurioje studijuoja studentas, duomenys
Institucijos juridinio asmens kodas
Duomenys apie studento studijas (išskyrus doktorantūros ir meno aspirantūros
studijas)
Studijų programos studijų pradžios data
Studijų programos valstybinis kodas (duomuo klasifikuojamas –kodas)
Studijų programos apimtis kreditais
Studento pasirinkta programos šaka (specializacija) (duomuo klasifikuojamas –
kodas)
Švietimo sritis, kuriai priskiriama studijų programa (duomuo klasifikuojamas –
kodas)
Studijų tipas (duomuo klasifikuojamas –kodas)
Studijų forma (duomuo klasifikuojamas –kodas)
Studijų formos galiojimo datos
Semestras, kuriame studentas studijuoja
Semestro pradžios data
Semestro pabaigos data
Kursas, kuriame studentas studijuoja
Turimų kreditų skaičius pasibaigus kiekvieniems mokslo metams
Kiekvieno semestro įvertinimų vidurkis
Studijų nutraukimo/ pertraukos požymis
Studijų nutraukimo/ pertraukos data, įsakymo data ir numeris
Studijų nutraukimo/ pertraukos priežastis
Planuojama grįžimo studijuoti data
Grįžimo studijuoti data
Semestras, į kurį grįžo studijuoti
Dėstomoji kalba (kalbos) (duomuo klasifikuojamas –kodas)
Studijuojama užsienio kalba (kalbos) (duomuo klasifikuojamas –kodas)
Numatoma studijų baigimo data
Duomenys apie mokslo doktorantūros ir meno aspirantūros studijas
Studijų pradžios data
Studijų pabaigos data
Mokslo sritis (duomuo klasifikuojamas –kodas)
Mokslo kryptis (duomuo klasifikuojamas –kodas)
Mokslo šaka (duomuo klasifikuojamas –kodas)
Studijų nutraukimo/ pertraukos požymis
Studijų nutraukimo/ pertraukos data
Studijų nutraukimo/ pertraukos priežastis (duomuo klasifikuojamas –kodas)
Grįžimo studijuoti data
Dėstomoji kalba (kalbos) (duomuo klasifikuojamas –kodas)
Duomenys apie dalines studijas
Išvykimo pobūdis
Išvykimo tikslas
Šalis, į kurią studentas išvyko studijuoti
Aukštosios mokyklos pavadinimas lietuvių kalba
Aukštosios mokyklos pavadinimas anglų kalba

92

Eil. Nr.

11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
11.10.
11.11.
11.11.1.
11.11.2.
11.11.3.
11.11.4.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.
12.9.
12.10.
12.11.
12.12.
12.13.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.
13.9.
13.10.
14.
14.1.
14.1.1.
14.1.2.
14.1.3.
14.1.4.
14.1.5.
14.1.6.
14.1.7.
14.1.8.
14.2.

Duomenų rodiklis
Studijų finansavimo šaltiniai
Gauta paskola studijoms
Studijų pradžia
Studijų pabaiga
Įgytų įskaitytų kreditų skaičius
Dalinių studijų Lietuvoje duomenys
Studijų sritis (duomuo klasifikuojamas –kodas)
Studijų programos valstybinis kodas (duomuo klasifikuojamas –kodas)
Kreditų skaičius
Dėstomoji kalba (kalbos) (duomuo klasifikuojamas –kodas)
Duomenys apie atvykusį iš kitos aukštosios mokyklos dalinių studijų studentą
Atvykimo pobūdis
Atvykimo tikslas
Šalis, iš kurios atvyko
Aukštoji mokykla, iš kurios atvyko, lietuvių kalba
Aukštoji mokykla, iš kurios atvyko, anglų kalba
Studijų pakopa (duomuo klasifikuojamas –kodas)
Studijų sritis (duomuo klasifikuojamas –kodas)
Dėstomoji kalba (duomuo klasifikuojamas –kodas)
Stipendijos tipas (duomuo klasifikuojamas –kodas)
Studijų finansavimas (duomuo klasifikuojamas –kodas)
Dalinių studijų pradžia
Dalinių studijų pabaiga
Įgytų kreditų skaičius
Duomenys apie studijų finansavimą
Studijų finansavimo šaltiniai (duomuo klasifikuojamas –kodas)
Stipendijų tipas (duomuo klasifikuojamas –kodas)
Stipendijų dydis
Stipendijos mokėjimo laikotarpis
Išmokėtos stipendijos dydis
Gautos paskolos požymis
Gautos paskolos tipas
Studento už studijas sumokėtos sumos dydis
Požymis ar studentas gauna studijų krepšelį
Studento studijų krepšelio dydis per metus
Duomenys apie baigtas studijas
Išduoto diplomo ar pažymėjimo blanko duomenys
Kodas
Pavadinimas (duomuo klasifikuojamas –kodas)
Serija
Numeris
Išdavimo data
Registracijos numeris
Diplome įrašyto kvalifikacinio ar mokslo (meno) laipsnio pavadinimas
Pažymėjime įrašytos kvalifikacijos pavadinimas
Išduoto diplomo priedėlio blanko duomenys
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Eil. Nr.

14.2.1.
14.2.2.
14.2.3.
14.2.4.
14.2.5.

Duomenų rodiklis
Kodas
Pavadinimas
Numeris
Išdavimo data
Registracijos numeris

DUOMENŲ STUDENTŲ KREPŠELIUI APSKAIČIUOTI SĄRAŠAS
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Priedas Nr.8
DUOMENŲ GAUNAMŲ IŠ NEMIS SĄRAŠAS
KONKREČIOS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ, BET MOKYKLOS
NELANKANČIŲ MOKINIŲ ATASKAITA PAGAL GYVENAMĄ VIETĄ, LYTĮ IR
PRIEŽASTIS

Akmen
ės raj.
sav.
Alytau
s m.
sav.
Alytau
s r.
sav.
Anykš
čių r.
sav.
Biršto
no sav.
Biržų
r. sav.
Druski
ninkų
sav.
Elektr
ėnų
sav.
Ignalin
os r.
sav.
Jonavo
s r.
sav.
Joniški
o r.
sav.
Jurbar
ko r.
sav.
Kaišia
dorių
r. sav.
Kalvar
ijos
sav.
Kauno
m. sav.
Kauno
r. sav.
Kazlų

miest
as
Iš
kaim
viso
miest
as
as
Iš
kaim
miest
viso
as
as
Iš
kaim
viso
miest
as
as
Iš
kaim
miest
viso
as
as
Iš
kaim
viso
miest
as
as
Iš
kaim
miest
viso
as
as
Iš
kaim
viso
miest
as
as
Iš
kaim
miest
viso
as
as
Iš
kaim
viso
miest
as
as
Iš
kaim
miest
viso
as
as
Iš
kaim
viso
miest
as
as
Iš
kaim
miest
viso
as
as
Iš
kaim
viso
miest
as
as
Iš
kaim
miest
viso
as
as
Iš
kaim
viso
miest
as
as
Iš
kaim
miest
viso
as
as

SOCIALINĖS
PSICHOLOGINĖS
NELANKYMO
PRIEŽASTYS
įgūdžių
Iš viso
stoka
nelankanči
Smurtas
ų dėl
šeimoje/glo
Smurtas
psichologin
įstaigoje
bos
mokykloje
Patyčios
ių
priežasčių
Tėvų
dėmesio
Mokymosi
stoka
nesėkmės
Psichiką
veikiančių
Kitos
medžiagų
žalingos
Valkatavim
vartojimas
priklausomy
as
Bendravima
bės
su
s
Slapstymasi
nusikalsti
viso
Išs nuo
linkusiais
policijos
nelankanči
Sveikatos
asmenimis
ų dėl
problemos
Kitos
socialinių
priežastys
psichologin
ių
priežasčių

PSICHOLOGINĖS
MOKYKLOS
NELANKYMO
PRIEŽASTYS

Vaiko
nepriežiūra
Šeimos
gyvenamosi
Tėvų
os vietos
emigracija
Iš viso
keitimas
nelankanči
Mokyklos
ų dėl
keitimas
Artimųjų
socialinių
ligos/netekti
Tėvų
ekonomini
skyrybos
ųs
Konfliktai
priežasčių
su
Konfliktai
bendraamži
su
Konfliktai
ais
mokytojais
tėvais
suŽema
savivertė
Bendravimo

Vaiko
darbas
Priežiūra ir
slauga
Elgetavimas

SOCIALINĖS
EKONOMINĖS
NELANKYMO
PRIEŽASTYS
Skurdas

Saviv Viet Iš viso
aldyb ovė* nelank
ė
* ančių
mokin
ių
skaiči
us

V M VMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMV
M
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Rūdos
sav.
Kėdain
ių r.
sav.
Kelmė
s r.
sav.
Klaipė
dos m.
sav.
Klaipė
dos r.
sav.
Kretin
gos r.
sav
Kupišk
io r.
sav.
Lazdij
ų r.
sav.
Marija
mpolės
sav.
Mažei
kių r.
sav.
Molėtų
r. sav.
Nering
os sav.
Pagėgi
ų sav.
Pakru
ojo r.
sav.
Palang
os m.
sav.
Panevė
žio m.
sav.
Panevė
žio r.
sav.
Pasvali
o r.
sav.
Plungė
s r.
sav.
Prienų
r. sav.
Radvili
škio r.
sav.
Rasein
ių r.
sav.
Rietav
o sav.
Rokišk
io r.
sav.
Skuod
o r.
sav.
Šakių
r. sav.
Šalčini

Iš
kaim
viso
miest
as
as
Iš
kaim
miest
viso
as
as
Iš
kaim
viso
miest
as
as
Iš
kaim
miest
viso
as
as
Iš
kaim
viso
miest
as
as
Iš
kaim
miest
viso
as
as
Iš
kaim
viso
miest
as
as
Iš
kaim
miest
viso
as
as
Iš
kaim
viso
miest
as
as
Iš
kaim
miest
viso
as
as
Iš
kaim
viso
miest
as
as
Iš
kaim
miest
viso
as
as
Iš
kaim
viso
miest
as
as
Iš
kaim
miest
viso
as
as
Iš
kaim
viso
miest
as
as
Iš
kaim
miest
viso
as
as
Iš
kaim
viso
miest
as
as
Iš
kaim
miest
viso
as
as
Iš
kaim
viso
miest
as
as
Iš
kaim
miest
viso
as
as
Iš
kaim
viso
miest
as
as
Iš
kaim
miest
viso
as
as
Iš
kaim
viso
miest
as
as
Iš
kaim
miest
viso
as
as
Iš
kaim
viso
miest
as
as
Iš
kaim
miest
viso
as
as
kaim
as
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nkų r.
Iš
sav. miest
viso
Šiaulių
m. sav. as
Iš
kaim
viso
as
Šiaulių miest
r. sav. as
Iš
kaim
viso
as
Šilalės miest
r. sav. as
Iš
kaim
viso
as
Šilutės miest
r. sav. as
Iš
kaim
viso
Širvint miest
as
ų r.
as
Iš
sav. kaim
Švenči miest
viso
as
onių r. as
Iš
sav. kaim
viso
Taura miest
as
gės r.
as
Iš
sav. kaim
viso
as
Telšių miest
r. sav. as
Iš
kaim
viso
as
Trakų miest
r. sav. as
Iš
kaim
Ukmer miest
viso
as
gės r.
as
Iš
sav. kaim
viso
as
Utenos miest
r. sav. as
Iš
kaim
Varėn miest
viso
as
os r.
as
Iš
sav. kaim
viso
Vilkavi miest
as
škio r. as
Iš
sav. kaim
Vilnia miest
viso
as
us m.
as
Iš
sav. kaim
viso
Vilnia miest
as
us r.
as
Iš
sav. kaim
viso
as
Visagi miest
no sav. as
Iš
kaim
viso
as
Zarasų miest
r. sav. as
Iš
kaim
miest
viso
as
Iš viso: as
Iš
kaim
viso
as
*Amžius - metai sukankantys iki 2012.01.01
** Pagal deklaruojamą gyvenamą vietą
V - iš viso
M - iš jų mergaitės

SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ, BET MOKYKLOS NELANKANČIŲ
MOKINIŲ ATASKAITA PAGAL AMŽIŲ IR LYTĮ
Savivaldybė

AMŽIUS* (metais)
Iš viso
nelankančių
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
V
M
V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M

Akmenės raj. sav.
Alytaus m. sav.
Alytaus raj. sav.
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Anykščių raj. sav.
Birštono sav.
Biržų raj. sav.
Druskininkų sav.
Elektrėnų sav.
Ignalinos raj. sav.
Jonavos raj. sav.
Joniškio raj. sav.
Jurbarko raj. sav.
Kaišiadorių raj. sav.
Kalvarijos sav.
Kauno m. sav.
Kauno raj. sav.
Kazlų Rūdos sav.
Kėdainių raj. sav.
Kelmės raj. sav.
Klaipėdos m. sav.
Klaipėdos raj. sav.
Kretingos raj. sav.
Kupiškio raj. sav.
Lazdijų raj. sav.
Marijampolės sav.
Mažeikių raj. sav.
Molėtų raj. sav.
Neringos sav.
Pagėgių sav.
Pakruojo raj. sav.
Palangos m. sav.
Panevėžio m. sav.
Panevėžio raj. sav.
Pasvalio raj. sav.
Plungės raj. sav.
Prienų raj. sav.
Radviliškio raj. sav.
Raseinių raj. sav.
Rietavo sav.
Rokiškio raj. sav.
Skuodo raj. sav.
Šakių raj. sav.
Šalčininkų raj. sav.
Šiaulių m. sav.
Šiaulių raj. sav.
Šilalės raj. sav.
Šilutės raj. sav.
Širvintų raj. sav.
Švenčionių raj. sav.
Tauragės raj. sav.
Telšių raj. sav.
Trakų raj. sav.
Ukmergės raj. sav.
Utenos raj. sav.
Varėnos raj. sav.
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Vilkaviškio raj. sav.
Vilniaus m. sav.
Vilniaus raj. sav.
Visagino sav.
Zarasų raj. sav.
Iš viso:
*Amžius - metai sukankantys iki 2012.01.01
** Pagal deklaruojamą gyvenamą vietą
V - iš viso
M - iš jų mergaitės

SAVIVALDYBIŲ TERITORIJOJE GYVENANČIŲ, BET NESIMOKANČIŲ VAIKŲ
ATASKAITA PAGAL LYTĮ IR PRIEŽASTIS

Savivaldybė

Priežastys
Nesimokančių
vaikų skaičius Neprivalomas Neleidžia Gyvenamosios Išvykimas Neįgalumas Kitos
mokslas
tėvai
vietos keitimas į užsienį
iš
iš
**iš
iš jų
jų
iš jų
iš jų
iš jų
jų
iš viso jų M iš viso M iš viso M iš viso
M iš viso M iš viso M iš viso M

Akmenės raj. sav.
Alytaus m. sav.
Alytaus raj. sav.
Anykščių raj. sav.
Birštono sav.
Biržų raj. sav.
Druskininkų sav.
Elektrėnų sav.
Ignalinos raj. sav.
Jonavos raj. sav.
Joniškio raj. sav.
Jurbarko raj. sav.
Kaišiadorių raj. sav.
Kalvarijos sav.
Kauno m. sav.
Kauno raj. sav.
Kazlų Rūdos sav.
Kėdainių raj. sav.
Kelmės raj. sav.
Klaipėdos m. sav.
Klaipėdos raj. sav.
Kretingos raj. sav.
Kupiškio raj. sav.
Lazdijų raj. sav.
Marijampolės sav.
Mažeikių raj. sav.
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Molėtų raj. sav.
Neringos sav.
Pagėgių sav.
Pakruojo raj. sav.
Palangos m. sav.
Panevėžio m. sav.
Panevėžio raj. sav.
Pasvalio raj. sav.
Plungės raj. sav.
Prienų raj. sav.
Radviliškio raj. sav.
Raseinių raj. sav.
Rietavo sav.
Rokiškio raj. sav.
Skuodo raj. sav.
Šakių raj. sav.
Šalčininkų raj. sav.
Šiaulių m. sav.
Šiaulių raj. sav.
Šilalės raj. sav.
Šilutės raj. sav.
Širvintų raj. sav.
Švenčionių raj. sav.
Tauragės raj. sav.
Telšių raj. sav.
Trakų raj. sav.
Ukmergės raj. sav.
Utenos raj. sav.
Varėnos raj. sav.
Vilkaviškio raj. sav.
Vilniaus m. sav.
Vilniaus raj. sav.
Visagino sav.
Zarasų raj. sav.
Iš viso:

*Amžius - metai sukankantys iki 2012.01.01
** Iš jų mergaitės

SAVIVALDYBIŲ TERITORIJOJE GYVENANČIŲ, BET NESIMOKANČIŲ VAIKŲ
ATASKAITA PAGAL AMŽIŲ
Savivaldybė

Iš viso

AMŽIUS* (metais)
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16

17

18
iš viso
iš jų M

iš viso
iš jų M

15

iš viso
iš jų M

iš viso
iš jų M

14

iš viso
iš jų M

iš viso
iš jų M

13

iš jų M

iš viso
iš jų M

12

iš viso

11

iš viso
iš jų M

10

iš viso
iš jų M

9

iš jų M

8

iš viso

7
iš viso
iš jų M

**iš jų
M

iš viso

nesimokančių
vaikų
skaičius

Akmenės raj.
sav.
Alytaus m. sav.
Alytaus raj. sav.
Anykščių raj.
sav.
Birštono sav.
Biržų raj. sav.
Druskininkų sav.
Elektrėnų sav.
Ignalinos raj.
sav.
Jonavos raj. sav.
Joniškio raj. sav.
Jurbarko raj. sav.
Kaišiadorių raj.
sav.
Kalvarijos sav.
Kauno m. sav.
Kauno raj. sav.
Kazlų Rūdos
sav.
Kėdainių raj.
sav.
Kelmės raj. sav.
Klaipėdos m.
sav.
Klaipėdos raj.
sav.
Kretingos raj.
sav.
Kupiškio raj.
sav.
Lazdijų raj. sav.
Marijampolės
sav.
Mažeikių raj.
sav.
Molėtų raj. sav.
Neringos sav.
Pagėgių sav.
Pakruojo raj.
sav.
Palangos m. sav.
Panevėžio m.
sav.
Panevėžio raj.
sav.
Pasvalio raj.
sav.
Plungės raj. sav.
Prienų raj. sav.
Radviliškio raj.
sav.
Raseinių raj.
sav.
Rietavo sav.
Rokiškio raj.
sav.
Skuodo raj. sav.
Šakių raj. sav.
Šalčininkų raj.
sav.
Šiaulių m. sav.
Šiaulių raj. sav.
Šilalės raj. sav.
Šilutės raj. sav.
Širvintų raj. sav.
Švenčionių raj.
sav.
Tauragės raj.
sav.
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Telšių raj. sav.
Trakų raj. sav.
Ukmergės raj.
sav.
Utenos raj. sav.
Varėnos raj. sav.
Vilkaviškio raj.
sav.
Vilniaus m. sav.
Vilniaus raj.
sav.
Visagino sav.
Zarasų raj. sav.
Iš viso:
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Priedas Nr.9
SAVIVALDYBIŲ BAZINIŲ RODIKLIŲ SĄRAŠAS
Šiame priede yra išvardinti savivaldybių baziniai rodikliai, kurių stebėsena, skaičiavimas turi būti
įgyvendinti.
Vadybinis pjūvis
Stebėsenos
sritys
Darbuotojai

Rodiklių grupė

Rodiklių subgrupė

Kvalifikacija

Motyvavimas ir
motyvacija

Karjera

Ugdymo
organizavimas
ir aplinka

Organizacijos
mokymasis
Materialinė bazė

Materialus
nekilnojamas
turtas
Materialus
nekilnojamas
turtas
Materialus
nekilnojamas
turtas
Materialus
nekilnojamas
turtas
Materialus
nekilnojamas
turtas
Materialus
nekilnojamas

Rodiklis

Formulė

Tinkamą kvalifikaciją
turinčių pedagogų dalis (%)
Vidutinis vienam pedagogui
tekusių kvalifikacijos
tobulinimo dienų skaičius
Vidutinė pedagogų
kvalifikacinė kategorija
Vidutinis pedagogų
atlyginimas už vieną
kontaktinę darbo valandą
Mokinių, tenkančių vienam
pedagogui, skaičius
(vienetais)
Pedagogų darbo krūvis
(vidutinis pedagogui
tenkančių kontaktinių
valandų skaičius)
Pasitenkinimas darbu
Pedagogų kaita (naujų ir
bendro darbuotojų skaičiaus
santykis)
Vidutinis pedagogų darbo
stažas
Vidutinis mokyklų vadovų
darbo stažas
Vidutinis pedagogų amžius

TKT1 / PSK1

Pastatų būklės vidurkis

AVG (PBS1)

Higienos pasą turinčių
pastatų dalis

HPT1 / BMP1

Neįgaliesiems pritaikyta
pastatų dalis

NPP1 / BMP1

Pasatų išlaikymo sąnaudos
vienam mokiniui

PIS1 / MSK1

Pasatų išlaikymo sąnaudos
ploto vienetui

PIS1 / PPL1

Pastato šiluminė varža

AVG (PŠV1)

KTD1 / PSK1

AVG (PPP1)
PDU1 / PKD1

MSK1 / PSK1

AVG (PKD1)

AVG (PDV1)
PNP1 / PSK1

AVG (PDS1)
AVG (MVD1)
AVG (PAM1)
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turtas
Materialus
nekilnojamas
turtas
Materialus
kilnojamas
turtas
Materialus
kilnojamas
turtas
Inventorius
Inventorius

Inventorius
Fizinė aplinka

Saugumas /
sveikata
Saugumas /
sveikata
Saugumas /
sveikata
Saugumas /
sveikata
Saugumas /
sveikata
Švara/tvarka
Švara/tvarka
Švara/tvarka

Socialinės
paslaugos

Mokinių
vežiojimas
Mokinių
vežiojimas
Maitinimas

Maitinimas
Ugdymo
organizavimas

Prieinamumas

Prieinamumas

Proceso
organizavimas

Mokymosi patalpų plotas
tenkantis vienam mokiniui

MPP1 / MSK1

Mokyklos autotransporto
būklės balas

AVG (ABV1)

Išlaikymo sąnaudos
nuvažiuotam kilometrui

(AIS1 + ANU1) / NKS1

Tinkamų ugdymui baldų dalis
Mokinių skaičius tenkantis
vienam tinkamam mokytis
kompiuteriui
Lėšų knygoms-vadovėliams
pirkti suma tenkanti vienam
mokiniui (litais)
Mokinių skaičius tenkantis
vienam medicinos
darbuotojui
Lėšos sveikatos priežiūrai
finansuoti tenkančios vienam
mokiniui
Užfiksuotų saugos pažeidimų
skaičius vienam mokiniui
Patyčių lygis mokykloje
(psichologinio komforto lygis
mokykloje)
Praleistų pamokų dėl
susirgimų / traumų dalis
Švara mokykloje
Higienos reikalavimų
laikymasis
Valymo išlaidos vienam
kvadratiniam metrui
Mokinių, kurių kelionės į
mokyklą ir iš jos laikas
neviršija normos, dalis (%)
Transporto išlaidos vieno
mokinio vežimo kilometrui
Nemokamai maitinamų
mokinių gaunančių ir pietus
ir pusryčius dalis (%)
Nemokamai maitinamų
mokinių dalis (%)
100-ui vaikų tenkančių vietų
dalis ikimokyklinio ugdymo
įstaigose
Antroje pamainoje
besimokančių mokinių dalis
(%) lyginant su bendru
mokinių skaičiumi
Antroje pamainoje
besimokančių mokinių dalis
(%) lyginant su bendru

BBV1
TMK1 / MSK1

LKP1 / MSK1

MSK1 / MDS1

LSP1 / MSK1

USP1 / MSK1
AVG (PLM1)

(PPD1 + PPD2) / BPS1
AVG (ŠLM1)
UHP1
(VAT1 + IVP1) / VPL1
MKK1 / PĮM1

(AIS1 + VAT2 + ANU1) / NKS1
NMM1 / NMM2

NMM2 / MSK1
IAV1 / VSI1

APB1 / MSK1

APB1 / MSK1
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mokinių skaičiumi

Proceso
organizavimas
Proceso
organizavimas
Proceso
organizavimas

Finansavimas

Finansavimo
užtikrinimas

Administravimas

Ugdymas

Aprėptis

Motyvacija

Ugdymo
pasiekimai /
kokybė

Mokinių, tenkančių vienam
pedagogui, skaičius
(vienetais)
Vidutinis mokinių skaičius
klasėje (grupėje)
Specialiąją pedagoginę ir
specialiąją, psichologinę bei
socialinę pedagoginę pagalbą
teikiančių specialistų ir
mokinių skaičiaus santykis
bendrojo lavinimo mokyklose
Steigėjo skiriamų lėšų suma
vienam mokiniui
Vidutinė vienam mokiniui
tenkančių lėšų suma
Išlaidų administraciniams
darbuotojams (vadovai,
apskaita ir t.t.) dalis nuo viso
finansavimo
Įvykdytų nustatytų siektinų
reikšmių dalis
Švietimo įstaigose ugdomų
1–5 metų vaikų dalis (%)
Švietimo įstaigose ugdomų
6–16 metų vaikų dalis (%)
Švietimo įstaigose ugdomų
17–18 metų jaunuolių dalis
(%)
Neformaliojo ugdymo veikla
užsiimančių mokyklinio
amžiaus (6-18 metų) vaikų
dalis (%)
Nusikaltusių 6-16 metų vaikų
dalis (%)
Įgijusiųjų pagrindinį
išsilavinimą ir tais pačiais
metais tęsiančiųjų mokslą
dalis (%)
Įgijusiųjų vidurinį
išsilavinimą ir tais pačiais
metais tęsiančiųjų mokslą
dalis (%)
Mokyklos lankomumas
10-os klasės mokinių,
gavusių pagrindinio
išsilavinimo pažymėjimą,
dalis (%)
Abiturientų, gavusių brandos
atestatus, dalis (%) nuo visų
tų metų abiturientų skaičiaus
Respublikinių olimpiadų
laureatų dalies indeksas

MSK1 / PSK1

MSK1 / KSK1
SPI1 / MSK1

SSL1 / MSK1
BSF1 / MSK1
IAD1 / BSM1

ĮNS1 / BRS1
ŠĮU1 / B0M1
ŠĮU2 / 6MV1
ŠĮU3 / 1MV1

NUV1 / 6MV2

N6M1 / B6M1
ĮPI1 / ĮPI2

ĮVI1 / ĮVI2

BPP1 / BPS1
1KM1 / 1KM2

AGB1 / ASK1

ROL1 x 100 / MSK1
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Lietuvių kalbos (valstybinės,
gimtosios) valstybinį brandos
egzaminą laikiusiųjų mokinių
rezultatų vidurkis (balais)
Matematikos valstybinį
brandos egzaminą laikiusiųjų
mokinių rezultatų vidurkis
(balais)
Istorijos valstybinį brandos
egzaminą laikiusiųjų mokinių
rezultatų vidurkis (balais)
Pasirinktų valstybinių
egzaminų vidutinis skaičius
Privalomus pagrindinio
ugdymo egzaminus laikiusių
mokinių rezultatų vidurkis
(balais)

AVG (LKV1)

AVG (MVB1)

AVG (IVB1)

AVG (PVE1)
AVG (PPU1)

Vertybinis pjūvis
Stebėsenos
sritys
Lygios
galimybės ir
prieinamumas

Rodiklių
grupė
Aprėptis

Materialinė
bazė

Rodiklių
sub-grupė

Materialus
nekilnojamas
turtas

Inventorius

Rodiklis
Švietimo
įstaigose
ugdomų 1–5
metų vaikų dalis
(%)
Švietimo
įstaigose
ugdomų 6–16
metų vaikų dalis
(%)
Švietimo
įstaigose
ugdomų 17–18
metų jaunuolių
dalis (%)
Neformaliojo
ugdymo veikla
užsiimančių
mokyklinio
amžiaus (6-18
metų) vaikų
dalis (%)
Mokymosi
patalpų plotas
tenkantis vienam
mokiniui
Neįgaliesiems
pritaikyta
pastatų dalis
Higienos pasą
turinčių pastatų
dalis
Mokinių
skaičius
tenkantis vienam

Formulė

Rodiklio
Nr.
ŠĮG1

ŠĮU1 / B0M1

ŠĮG2

ŠĮU2 / 6MV1

ŠĮG3

ŠĮU3 / 1MV1

NUE1

NUV1 / 6MV2

MPL1

MPP1 / MSK1

NPA1

NPP1 / BMP1

HPU1

HPT1 / BMP1

MSE1

TMK1 / MSK1
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Fizinė aplinka

Ugdymo
organizavimas

Saugumas /
sveikata

Prieinamuma
s

Proceso
organizavima
s

Kvalifikacija

tinkamam
mokytis
kompiuteriui
Lėšų knygomsvadovėliams
pirkti suma
tenkanti vienam
mokiniui (litais)
Mokinių
skaičius
tenkantis vienam
medicinos
darbuotojui
Lėšos sveikatos
priežiūrai
finansuoti
tenkančios
vienam mokiniui
100-ui vaikų
tenkančių vietų
dalis
ikimokyklinio
ugdymo
įstaigose
Antroje
pamainoje
besimokančių
mokinių dalis
(%) lyginant su
bendru mokinių
skaičiumi
Vidutinis
mokinių skaičius
klasėje (grupėje)
Specialiąją
pedagoginę ir
specialiąją,
psichologinę bei
socialinę
pedagoginę
pagalbą
teikiančių
specialistų ir
mokinių
skaičiaus
santykis
bendrojo
lavinimo
mokyklose
Tinkamą
kvalifikaciją
turinčių
pedagogų dalis
(%)
Vidutinė
pedagogų
kvalifikacinė
kategorija

LKI1

LKP1 / MSK1

MSE2

MSK1 / MDS1

LSR1

LSP1 / MSK1

1VE1

IAV1 / VSI1

APE1

APB1 / MSK1

VMK1

MSK1 / KSK1

SPR1

SPI1 / MSK1

TKU1

TKT1 / PSK1

VPV1

AVG (PPP1)
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Finansavimo
užtikrinimas

Kontekstualum
as (aktualumas)

Motyvacija
Materialinė
bazė

Kvalifikacija

Veiksmingumas
ir
ekonomiškumas

Organizacijos
mokymasis
Ugdymo
pasiekimai

Inventorius

Steigėjo
skiriamų lėšų
suma vienam
mokiniui
Vidutinė vienam
mokiniui
tenkančių lėšų
suma
Mokyklos
lankomumas
Mokinių
skaičius
tenkantis vienam
tinkamam
mokytis
kompiuteriui
Lėšų knygomsvadovėliams
pirkti suma
tenkanti vienam
mokiniui (litais)
Vidutinis
vienam
pedagogui
tekusių
kvalifikacijos
tobulinimo dienų
skaičius

Abiturientų,
gavusių brandos
atestatus, dalis
(%) nuo visų tų
metų abiturientų
skaičiaus
10-os klasės
mokinių,
gavusių
pagrindinio
išsilavinimo
pažymėjimą,
dalis (%)
Respublikinių
olimpiadų
laureatų dalies
indeksas
Lietuvių kalbos
(valstybinės,
gimtosios)
valstybinį
brandos
egzaminą
laikiusiųjų
mokinių
rezultatų
vidurkis (balais)

SSĖ1

SSL1 / MSK1

VVO1

BSF1 / MSK1

MLA1

BPP1 / BPS1

MSE1

TMK1 / MSK1

LKI1

LKP1 / MSK1

VVE1

KTD1 / PSK1

AGR1

AGB1 / ASK1

1KO1

1KM1 / 1KM2

ROA1

ROL1 x 100 / MSK1

LKV1

AVG (LKV1)
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Materialinė
bazė

Materialus
nekilnojamas
turtas

Materialus
kilnojamas
turtas

Inventorius

Matematikos
valstybinį
brandos
egzaminą
laikiusiųjų
mokinių
rezultatų
vidurkis (balais)
Istorijos
valstybinį
brandos
egzaminą
laikiusiųjų
mokinių
rezultatų
vidurkis (balais)
Pasirinktų
valstybinių
egzaminų
vidutinis
skaičius
Privalomus
pagrindinio
ugdymo
egzaminus
laikiusių
mokinių
rezultatų
vidurkis (balais)
Pastatų būklės
vidurkis
Pasatų išlaikymo
sąnaudos vienam
mokiniui
Pasatų išlaikymo
sąnaudos ploto
vienetui
Pastato šiluminė
varža
Mokymosi
patalpų plotas
tenkantis vienam
mokiniui
Mokyklos
autotransporto
būklės balas
Išlaikymo
sąnaudos
nuvažiuotam
kilometrui
Tinkamų
ugdymui baldų
dalis
Lėšų knygomsvadovėliams
pirkti suma
tenkanti vienam

MVR1

AVG (MVB1)

IVR1

AVG (IVB1)

PVG1

AVG (PVE1)

PPG1

AVG (PPU1)

PBI1

AVG (PBS1)

PIĄ1

PIS1 / MSK1

PIĄ2

PIS1 / PPL1

PŠA1

AVG (PŠV1)

MPL1

MPP1 / MSK1

MAŪ1

AVG (ABV1)

ISU1

(AIS1 + ANU1) / NKS1

TUA1

BBV1

LKI1

LKP1 / MSK1
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mokiniui (litais)
Fizinė aplinka

Saugumas /
sveikata

Švara/tvarka

Socialinės
paslaugos

Mokinių
vežiojimas

Maitinimas

Mokinių
skaičius
tenkantis vienam
medicinos
darbuotojui
Lėšos sveikatos
priežiūrai
finansuoti
tenkančios
vienam mokiniui
Užfiksuotų
saugos
pažeidimų
skaičius vienam
mokiniui
Patyčių lygis
mokykloje
(psichologinio
komforto lygis
mokykloje)
Praleistų
pamokų dėl
susirgimų /
traumų dalis
Švara mokykloje
Higienos
reikalavimų
laikymasis
Valymo išlaidos
vienam
kvadratiniam
metrui
Mokinių, kurių
kelionės į
mokyklą ir iš jos
laikas neviršija
normos, dalis
(%)
Transporto
išlaidos vieno
mokinio vežimo
kilometrui
Nemokamai
maitinamų
mokinių
gaunančių ir
pietus ir
pusryčius dalis
(%)
Nemokamai
maitinamų
mokinių dalis
(%)

MSE2

MSK1 / MDS1

LSR1

LSP1 / MSK1

USA1

USP1 / MSK1

PLO1

AVG (PLM1)

PPĖ1

(PPD1 + PPD2) / BPS1

ŠMO1
HRA1

AVG (ŠLM1)
UHP1

VII1

MKE1

TII1

(VAT1 + IVP1) / VPL1

MKK1 / PĮM1

(AIS1 + VAT2 + ANU1) /
NKS1

NMO1

NMM1 / NMM2

NMO2

NMM2 / MSK1
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Ugdymo
organizavimas

Kvalifikacija

Administravim
as

Proceso
organizavima
s

Antroje
pamainoje
besimokančių
mokinių dalis
(%) lyginant su
bendru mokinių
skaičiumi
Mokinių,
tenkančių
vienam
pedagogui,
skaičius
(vienetais)
Vidutinis
mokinių skaičius
klasėje (grupėje)
Specialiąją
pedagoginę ir
specialiąją,
psichologinę bei
socialinę
pedagoginę
pagalbą
teikiančių
specialistų ir
mokinių
skaičiaus
santykis
bendrojo
lavinimo
mokyklose
Tinkamą
kvalifikaciją
turinčių
pedagogų dalis
(%)
Vidutinis
vienam
pedagogui
tekusių
kvalifikacijos
tobulinimo dienų
skaičius
Vidutinė
pedagogų
kvalifikacinė
kategorija
Išlaidų
administracinia
ms darbuotojams
(vadovai,
apskaita ir t.t.)
dalis nuo viso
finansavimo
Įvykdytų
nustatytų
siektinų
reikšmių dalis

APE1

APB1 / MSK1

MTI1

MSK1 / PSK1

VMK1

MSK1 / KSK1

SPR1

SPI1 / MSK1

TKU1

TKT1 / PSK1

VVE1

KTD1 / PSK1

VPV1

AVG (PPP1)

IAA1

IAD1 / BSM1

ĮNI1

ĮNS1 / BRS1
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Tęstinumas

Motyvacija

Motyvavimas ir
motyvacija

Karjera

Nusikaltusių 616 metų vaikų
dalis (%)
Įgijusiųjų
pagrindinį
išsilavinimą ir
tais pačiais
metais
tęsiančiųjų
mokslą dalis (%)
Įgijusiųjų
vidurinį
išsilavinimą ir
tais pačiais
metais
tęsiančiųjų
mokslą dalis (%)
Mokyklos
lankomumas
Vidutinis
pedagogų
atlyginimas už
vieną kontaktinę
darbo valandą
Mokinių,
tenkančių
vienam
pedagogui,
skaičius
(vienetais)
Pedagogų darbo
krūvis (vidutinis
pedagogui
tenkančių
kontaktinių
valandų
skaičius)
Pasitenkinimas
darbu
Pedagogų kaita
(naujų ir bendro
darbuotojų
skaičiaus
santykis)
Vidutinis
pedagogų darbo
stažas
Vidutinis
mokyklų vadovų
darbo stažas
Vidutinis
pedagogų
amžius

N6E1

N6M1 / B6M1

ĮPŠ1

ĮPI1 / ĮPI2

ĮVŠ1

ĮVI1 / ĮVI2

MLA1

BPP1 / BPS1

VPT1

PDU1 / PKD1

MTI1

MSK1 / PSK1

PDR1

AVG (PKD1)

PDA1

AVG (PDV1)

PKN1

PNP1 / PSK1

VPA1

AVG (PDS1)

VMA1

AVG (MVD1)

VPM1

AVG (PAM1)
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Duome
ns Nr.

Duomenų
grupė

Švietimo
aspektas

Duomuo

Šaltinis

TKT1

Darbuotoj
ai

Indėlis

Tinkamą
kvalifikaciją
turinčių
pedagogų
skaičius

Pedagogų
registras

Ketvirtis

PSK1

Darbuotoj
ai

Indėlis

Pedagogų
skaičius

Pedagogų
registras

Ketvirtis

KTD1

Darbuotoj
ai

Indėlis

Kvalifikacijos
tobulinimo
dienų skaičius

Ugdymo
įstaiga

Ketvirtis

PPP1

Darbuotoj
ai

Indėlis

Pedagogų
registras

Ketvirtis

PDU1

Darbuotoj
ai

Indėlis

Pedagogų
pasiskirstymas
pagal
kvalifikacines
kategorijas
Pedagogų darbo
užmokesčio
fondas

Ugdymo
įstaiga

Ketvirtis

PKD1

Darbuotoj
ai

Procesas

Ugdymo
įstaiga

Ketvirtis

MSK1

Paslaugų
gavėjai

Procesas

Pedagogų
kontaktinių
darbo valandų
skaičius
Mokinių
skaičius

Mokinių
registras

Ketvirtis

PDV1

Darbuotoj
ai

Indėlis

Pasitenkinimo
darbu vidurkis

Standartizuo
ti mokyklos
įsivertinimo
įrankiai

Metai

PNP1

Darbuotoj
ai

Indėlis

Priimtų naujų
pedagogų
skaičius

Ugdymo
įstaiga

Ketvirtis

PDS1

Darbuotoj
ai

Indėlis

Pedagogų darbo
stažas

Pedagogų
registras

Metai

Teikimo
periodiškum
as

Teikiamų
duomenų
tikslus
apibūdinimas
Pedagogų
skaičius
ugdymo
įstaigoje
atitinkantis
pedagogams
keliamus
reikalavimus
Bendras
pedagogų
skaičius

Atsakinga
s

ITC

ITC

Dienų skaičius
apskaičiuojamas
pedagogų
kvalifikacijos
tobulinimui
skirtas valandas
dalinant iš 8.
Pedagogų
skaičius
kiekvienoje iš
kvalifikacinių
kategorijų
Bendras darbo
užmokestis
(įskaitant
priedus,
premijas,
mokesčius ir t.
t.) išmokėtas
pedagogams
Pedagogų
kontaktinių
darbo valandų
skaičius
Bendras
mokinių
skaičius
mokykloje
konkrečią dieną
Turi būti
detalizuota
vėliau

Ugdymo
įstaiga

Sudarytų naujų
darbo sutarčių
su pedagogais
skaičius
Duomenys apie
pedagogų darbo
stažą

Ugdymo
įstaiga

ITC

Ugdymo
įstaiga

Ugdymo
įstaiga

ITC

ITC

ITC
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Duome
ns Nr.

Duomenų
grupė

Švietimo
aspektas

MVD1

Darbuotoj
ai

Indėlis

Mokyklų
vadovų darbo
stažas

Ugdymo
įstaiga

Metai

PAM1

Darbuotoj
ai

Indėlis

Pedagogų
amžius

Pedagogų
registras

Ketvirtis

PBS1

Ūkis

Indėlis

Pastatų būklės
skirstant
pastatus į I, II,
III, IV pastatų
grupes

Ugdymo
įstaiga

Metai

HPT1

Ūkis

Indėlis

Higienos pasą
turinčių pastatų
skaičius

Ugdymo
įstaiga

Metai

BMP1

Ūkis

Indėlis

Bendras
mokyklų
pastatų skaičius

Ugdymo
įstaiga

Metai

NPP1

Ūkis

Indėlis

Neįgaliesiems
pritaikytas
pastatų skaičius

Ugdymo
įstaiga

Metai

PIS1

Ūkis

Indėlis

Pastatų
išlaikymo
sąnaudos

Ugdymo
įstaiga

Ketvirtis

PPL1

Ūkis

Indėlis

Pastato plotas

Ugdymo
įstaiga

Metai

PŠV1

Ūkis

Indėlis

Pastato šiluminė
varža

Ugdymo
įstaiga

Metai

MPP1

Ūkis

Indėlis

Ūkis

Indėlis

Ugdymo
įstaiga
Ugdymo
įstaiga

Metai

ABV1

Mokymosi
patalpų plotas
Autotransporto
būklė vertinant
automobilius
pagal išvaizdą ir
patogumą

Duomuo

Šaltinis

Teikimo
periodiškum
as

Metai

Teikiamų
duomenų
tikslus
apibūdinimas
Duomenys apie
mokyklų
vadovų darbo
stažą
Duomenys apie
pedagogų amžių
Vienąkart
metuose
apžiūrimi visi
ugdymo įstaigų
pastatai
įvertinant jų
būklę pagal
STR
Nurodoma, kiek
iš mokyklai
priklausančių
pastatų turi
higienos pasą
Nurodomas
mokyklai
priklausančių
pastatų skaičius
Nurodomas
neįgaliesiems
pritaikytas
pastatų skaičius
Išlaidos elektrai,
šildymui,
vandeniui,
dujoms
Bendras pastato
plotas įskaitant
valgyklos
patalpas,
koridorius ir kt.,
tačiau
neįtraukiant
sandėlių, garažų
ir pan.
Pastato šiluminė
varža nurodyta
energetiniame
sertifikate
Mokymosi
patalpų plotas
Autotransportas
įvertinamas
balais
atsižvelgiant į jo
išvaizdą ir
patogumą

Atsakinga
s

Ugdymo
įstaiga

ITC

Savivaldy
bė

Ugdymo
įstaiga

Ugdymo
įstaiga

Ugdymo
įstaiga

Ugdymo
įstaiga

Ugdymo
įstaiga

Ugdymo
įstaiga

Ugdymo
įstaiga
Savivaldy
bė
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Duomenų
grupė

Švietimo
aspektas

AIS1

Ūkis

Indėlis

Autotransporto
išlaikymo
sąnaudos

Ugdymo
įstaiga

Metai

ANU1

Ūkis

Indėlis

Autotransporto
nusidėvėjimas

Ugdymo
įstaiga

Metai

NKS1

Ūkis

Indėlis

Nuvažiuotų
kilometrų
skaičius

Ugdymo
įstaiga

Metai

BBV1

Ūkis

Indėlis

Baldų būklės
vertinimas

Ugdymo
įstaiga

Metai

TMK1

Ūkis

Indėlis

Tinkamų
mokytis
kompiuterių
skaičius

Ugdymo
įstaiga

Metai

LKP1

Ūkis

Indėlis

Ugdymo
įstaiga

Metai

MDS1

Aplinka

Indėlis

Ugdymo
įstaiga

Metai

LSP1

Aplinka

Indėlis

Lėšų knygomsvadovėliams
pirkti suma
litais
Medicinos
darbuotojų
skaičius
Lėšos sveikatos
priežiūrai
finansuoti

Ugdymo
įstaiga

Metai

Duome
ns Nr.

Duomuo

Šaltinis

Teikimo
periodiškum
as

Teikiamų
duomenų
tikslus
apibūdinimas
Išlaidos
remontui, kurui,
tepalams,
padangoms ir
t.t.
Autotransporto
nusidėvėjimas
pagal apskaitos
duomenis
Autotransporto
nuvažiuotų
kilometrų
skaičius (pagal
spidometro
duomenis)
Baldai
įvertinami
balais
atsižvelgiant į jų
išvaizdą ir
patogumą
nustatant
tinkamą
ugdymui dalį
Tinkami
mokytis
kompiuteriai
nustatomi
atsižvelgiant į
nacionaliniu
mastu
nustatytus
kriterijus
(procesorius,
atmintis ir t.t.)
Lėšų knygomsvadovėliams
pirkti suma
litais
Medicinos
darbuotojų
skaičius
Lėšų suma
skirta tiek
savivaldybės,
tiek Sveikatos
apsaugos
ministerijos
sveikatos
priežiūrai
mokyklose

Atsakinga
s

Ugdymo
įstaiga

Ugdymo
įstaiga

Ugdymo
įstaiga

Savivaldy
bė

Ugdymo
įstaiga

Ugdymo
įstaiga

Ugdymo
įstaiga
Ugdymo
įstaiga
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Duomenų
grupė

Švietimo
aspektas

USP1

Aplinka

Kontekst
as

Užfiksuotų
saugos
pažeidimų
skaičius

Ugdymo
įstaiga

Ketvirtis

PLM1

Aplinka

Kontekst
as

Patyčių lygis
mokykloje

Standartizuo
ti mokyklos
įsivertinimo
įrankiai

Metai

PPD1

Ugdymas

Procesas

Ugdymo
įstaiga

Ketvirtis

PPD2

Ugdymas

Procesas

Ugdymo
įstaiga

Ketvirtis

BPS1

Ugdymas

Procesas

Praleistų
pamokų dėl
traumų skaičius
Praleistų
pamokų dėl
ligos skaičius
Bendras
pamokų
skaičius

Ugdymo
įstaiga

Ketvirtis

ŠLM1

Aplinka

Kontekst
as

Švaros lygis
mokykloje

Standartizuo
ti mokyklos
įsivertinimo
įrankiai

Metai

UHP1

Aplinka

Procesas

Užfiksuotų
higienos
pažeidimų
skaičius

Ugdymo
įstaiga

Metai

VAT1

Darbuotoj
ai

Indėlis

Valytojų
atlyginimai

Ugdymo
įstaiga

Metai

IVP1

Ūkis

Indėlis

Išlaidos valymo
priemonėms

Ugdymo
įstaiga

Metai

Duome
ns Nr.

Duomuo

Šaltinis

Teikimo
periodiškum
as

Teikiamų
duomenų
tikslus
apibūdinimas
Saugos
pažeidimai
apima
incidentus
ugdymo įstaigos
teritorijoje,
kurių metu
buvo sužaloti
moksleiviai ar
mokyklos
darbuotojai,
nukentėjo
mokyklos turtas
ir pan.
Patyčių lygis
mokykloje

Atsakinga
s

Ugdymo
įstaiga

ITC

Praleistų
pamokų dėl
traumų skaičius
Praleistų
pamokų dėl
ligos skaičius
Bendras
pamokų
skaičius
nustatomas
sumuojant
kiekvienam
mokiniui
privalomą
pamokų skaičių
Švaros lygis
mokykloje

Ugdymo
įstaiga

Valstybinės
higienos
inspekcijos
patikrinimų
metu nustatytų
pažeidimų
skaičius
Valytojų
atlyginimai
ir/arba išlaidos
valymo įmonei
Išlaidos valymo
priemonėms

Ugdymo
įstaiga

Ugdymo
įstaiga
Ugdymo
įstaiga

ITC

Ugdymo
įstaiga

Ugdymo
įstaiga
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Duomenų
grupė

Švietimo
aspektas

Duomuo

Šaltinis

VPL1

Ūkis

Indėlis

Valomas plotas

Metai

Socialinės
paslaugos

Kontekst
as

PĮM1

Socialinės
paslaugos

Kontekst
as

Ugdymo
įstaiga

Metai

VAT2

Darbuotoj
ai
Socialinės
paslaugos

Indėlis

Ugdymo
įstaiga
Ugdymo
įstaiga

Metai

NMM2

Socialinės
paslaugos

Kontekst
as

SPIS

Metai

IAV1

Paslaugų
gavėjai

Kontekst
as

Gyventojų
registras

Metai

VSI1

Aplinka

Indėlis

Savivaldybė

Metai

APB1

Ugdymas

Procesas

Ugdymo
įstaiga

Metai

KSK1

Ugdymas

Procesas

Mokinių, kurių
kelionės į
mokyklą ir iš
jos laikas
neviršija
normos skaičius
Pavežtų į
mokyklą
moksleivių
skaičius
Vairuotojų
atlyginimas
Nemokamai
maitinamų
mokinių
skaičius
gaunantis ir
pietus ir
pusryčius
Nemokamai
maitinamų
mokinių
skaičius
Ikimokyklinio
amžiaus vaikų
skaičius
Vietų skaičius
ikimokyklinio
ugdymo
įstaigose
Antroje
pamainoje
besimokančių
mokinių
skaičius
Klasių skaičius

Ugdymo
įstaiga
Savivaldybė

MKK1

Metai

SPI1

Darbuotoj
ai

Indėlis

Ugdymo
įstaiga
Ugdymo
įstaiga

SSL1

Finansai

Indėlis

Savivaldybė

Metai

Duome
ns Nr.

NMM1

Kontekst
as

Specialiąją
pedagoginę ir
specialiąją,
psichologinę bei
socialinę
pedagoginę
pagalbą
teikiančių
specialistų
skaičius
Steigėjo
skiriamų lėšų
suma (remontui,
komunalinėms

Teikimo
periodiškum
as

Metai

Metai

Metai

Teikiamų
duomenų
tikslus
apibūdinimas
Valomas plotas
Mokinių, kurių
kelionės į
mokyklą ir iš
jos laikas
neviršija
normos skaičius
Mokinių, kurie
pavežami iki
mokyklos
skaičius
Vairuotojų
atlyginimas
Nemokamai
maitinamų
mokinių
skaičius
gaunantis ir
pietus ir
pusryčius
Nemokamai
maitinamų
mokinių
skaičius
Ikimokyklinio
amžiaus vaikų
skaičius
Vietų skaičius
ikimokyklinio
ugdymo
įstaigose
Antroje
pamainoje
besimokančių
mokinių
skaičius
Klasių skaičius
Specialiąją
pedagoginę ir
specialiąją,
psichologinę bei
socialinę
pedagoginę
pagalbą
teikiančių
specialistų
skaičius
Steigėjo
skiriamų lėšų
suma (remontui,
komunalinėms

Atsakinga
s

Ugdymo
įstaiga
Savivaldy
bė

Ugdymo
įstaiga

Ugdymo
įstaiga
Ugdymo
įstaiga

ITC

Savivaldy
bė
Savivaldy
bė

Ugdymo
įstaiga

Ugdymo
įstaiga
Ugdymo
įstaiga

Savivaldy
bė
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Duome
ns Nr.

Duomenų
grupė

Švietimo
aspektas

Duomuo

Šaltinis

Teikimo
periodiškum
as

Teikiamų
duomenų
tikslus
apibūdinimas
išlaidoms ir kt.)

Atsakinga
s

Bendrai skirtas
finansavimas
(savivaldybės,
valstybės
biudžeto, ES
lėšos ir kt.)
Išlaidos
administracinia
ms
darbuotojams,
kurie apima
mokyklos
direktorių,
pavaduotojus,
buhalterius,
administratorius
ir kt.
Bendrai skirta
mokinio
krepšelio suma
Įvykdytų
nustatytų
siektinų
reikšmių
skaičius
(išskyrus šitą
rodiklį)
Bendras
rodiklių
skaičius
Švietimo
įstaigose
ugdomų 0–16
metų vaikų
skaičius
Bendras 0–16
metų vaikų
skaičius
Švietimo
įstaigose
ugdomų 6–16
metų vaikų
skaičius
6–16 metų
vaikų skaičius
Švietimo
įstaigose
ugdomų 17–18
metų vaikų
skaičius

Ugdymo
įstaiga

išlaidoms ir kt.)

BSF1

Finansai

Indėlis

IAD1

Finansai

Indėlis

BSM1

Finansai

Indėlis

ĮNS1

Rodikliai

Procesas

BRS1

Rodikliai

Procesas

ŠĮU1

Paslaugų
gavėjai

Kontekst
as

B0M1

Paslaugų
gavėjai

Kontekst
as

ŠĮU2

Paslaugų
gavėjai

Kontekst
as

6MV1

Paslaugų
gavėjai
Paslaugų
gavėjai

Kontekst
as
Kontekst
as

ŠĮU3

Bendrai skirtas
finansavimas
(savivaldybės,
valstybės
biudžeto, ES
lėšos ir kt.)
Išlaidų
administracinia
ms
darbuotojams
suma

Ugdymo
įstaiga

Metai

Ugdymo
įstaiga

Metai

Bendrai skirta
mokinio
krepšelio suma
Įvykdytų
nustatytų
siektinų
reikšmių
skaičius

Ugdymo
įstaiga

Metai

ŠVIS

Metai

Bendras
rodiklių
skaičius
Švietimo
įstaigose
ugdomų 0–16
metų vaikų
skaičius
Bendras 0–16
metų vaikų
skaičius
Švietimo
įstaigose
ugdomų 6–16
metų vaikų
skaičius
6–16 metų
vaikų skaičius
Švietimo
įstaigose
ugdomų 17–18
metų vaikų
skaičius

ŠVIS

Metai

Ugdymo
įstaiga

Metai

Gyventojų
registras

Metai

Ugdymo
įstaiga

Metai

Gyventojų
registras
Ugdymo
įstaiga

Metai
Metai

Ugdymo
įstaiga

Ugdymo
įstaiga
ITC

ITC

Ugdymo
įstaiga

Savivaldy
bė
Ugdymo
įstaiga

Savivaldy
bė
Ugdymo
įstaiga
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Duome
ns Nr.

Duomenų
grupė

Švietimo
aspektas

Duomuo

1MV1

Paslaugų
gavėjai
Paslaugų
gavėjai

Kontekst
as
Kontekst
as

Gyventojų
registras
Ugdymo
įstaiga

Metai

Paslaugų
gavėjai
Paslaugų
gavėjai

Kontekst
as
Kontekst
as

Gyventojų
registras
Ugdymo
įstaiga

Metai

B6M1

Paslaugų
gavėjai

Kontekst
as

Gyventojų
registras

Metai

ĮPI1

Paslaugų
gavėjai

Pasekmės
ir
poveikis

Mokinių
registras

Metai

ĮPI2

Paslaugų
gavėjai

Rezultata
i

17–18 metų
vaikų skaičius
Neformaliojo
ugdymo veikla
užsiimančių
mokyklinio
amžiaus (6-18
metų) vaikų
skaičius
6–18 metų
vaikų skaičius
Nusikaltusių 616 metų vaikų
skaičius
Bendras 6-16
metų vaikų
skaičius
Įgijusiųjų
pagrindinį
išsilavinimą ir
tais pačiais
metais
tęsiančiųjų
mokslą skaičius
Įgijusiųjų
pagrindinį
išsilavinimą
skaičius

Diplomų ir
atestatų
registras

Metai

ĮVI1

Paslaugų
gavėjai

Pasekmės
ir
poveikis

Mokinių
registras

Metai

ĮVI2

Paslaugų
gavėjai

Rezultata
i

Įgijusiųjų
vidurinį
išsilavinimą ir
tais pačiais
metais
tęsiančiųjų
mokslą skaičius
Įgijusiųjų
vidurinį
išsilavinimą
skaičius

Diplomų ir
atestatų
registras

Metai

BPP1

Ugdymas

Procesas

Ugdymo
įstaiga

Ketvirtis

1KM1

Paslaugų
gavėjai

Rezultata
i

Diplomų ir
atestatų
registras

Metai

1KM2

Paslaugų
gavėjai

Procesas

Bendras
praleistų
pamokų
skaičius
10-os klasės
mokinių,
gavusių
pagrindinio
išsilavinimo
pažymėjimą
skaičius
10-os klasės
mokinių
skaičius

Mokinių
registras

Metai

NUV1

6MV2
N6M1

Šaltinis

Teikimo
periodiškum
as

Metai

Metai

Teikiamų
duomenų
tikslus
apibūdinimas
17–18 metų
vaikų skaičius
Neformaliojo
ugdymo veikla
užsiimančių
mokyklinio
amžiaus (6-18
metų) vaikų
skaičius
6–18 metų
vaikų skaičius
Nusikaltusių 616 metų vaikų
skaičius
Bendras 6-16
metų vaikų
skaičius
Įgijusiųjų
pagrindinį
išsilavinimą ir
tais pačiais
metais
tęsiančiųjų
mokslą skaičius
Įgijusiųjų
pagrindinį
išsilavinimą
skaičius

Atsakinga
s

Savivaldy
bė
Ugdymo
įstaiga

Savivaldy
bė
Ugdymo
įstaiga
Savivaldy
bė
ITC

ITC

Įgijusiųjų
vidurinį
išsilavinimą ir
tais pačiais
metais
tęsiančiųjų
mokslą skaičius
Įgijusiųjų
vidurinį
išsilavinimą
skaičius

ITC

Bendras
praleistų
pamokų
skaičius
10-os klasės
mokinių,
gavusių
pagrindinio
išsilavinimo
pažymėjimą
skaičius
10-os klasės
mokinių
skaičius

Ugdymo
įstaiga

ITC

ITC

ITC
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Duome
ns Nr.

Duomenų
grupė

Švietimo
aspektas

Duomuo

AGB1

Paslaugų
gavėjai

Rezultata
i

NECIS

Metai

ASK1

Paslaugų
gavėjai
Paslaugų
gavėjai

Procesas

Abiturientų,
gavusių brandos
atestatus
skaičius
Abiturientų
skaičius
Respublikinių
olimpiadų
laureatų
skaičius

NECIS

Metai

Ugdymo
įstaiga

Metai

LKV1

Ugdymas

Rezultata
i

NECIS

Metai

MVB1

Ugdymas

Rezultata
i

NECIS

Metai

IVB1

Ugdymas

Rezultata
i

NECIS

Metai

PVE1

Ugdymas

Rezultata
i

NECIS

Metai

PPU1

Ugdymas

Rezultata
i

Lietuvių kalbos
(valstybinės,
gimtosios)
valstybinį
brandos
egzaminą
laikiusiųjų
mokinių
rezultatai
Matematikos
valstybinį
brandos
egzaminą
laikiusiųjų
mokinių
rezultatai
Istorijos
valstybinį
brandos
egzaminą
laikiusiųjų
mokinių
rezultatai
Pasirinktų
valstybinių
egzaminų
skaičius
Privalomus
pagrindinio
ugdymo
egzaminus
laikiusių
mokinių
rezultatai

NECIS

Metai

ROL1

Rezultata
i

Šaltinis

Teikimo
periodiškum
as

Teikiamų
duomenų
tikslus
apibūdinimas
Abiturientų,
gavusių brandos
atestatus
skaičius
Abiturientų
skaičius
Respublikinių
olimpiadų
laureatų
skaičius
mokykloje
(nepriklausomai
nuo olimpiados
ir užimtos
vietos)
Lietuvių kalbos
(valstybinės,
gimtosios)
valstybinį
brandos
egzaminą
laikiusiųjų
mokinių
rezultatai
Matematikos
valstybinį
brandos
egzaminą
laikiusiųjų
mokinių
rezultatai
Istorijos
valstybinį
brandos
egzaminą
laikiusiųjų
mokinių
rezultatai
Pasirinktų
valstybinių
egzaminų
skaičius
Privalomus
pagrindinio
ugdymo
egzaminus
laikiusių
mokinių
rezultatai

Atsakinga
s

ITC

ITC
Ugdymo
įstaiga

ITC

ITC

ITC

ITC

ITC
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Priedas Nr. 10
Elektroninių dienynų klientinė dalis
using System;
using System.Text;
using System.Net;
using System.IO;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data.SqlTypes;
using Microsoft.SqlServer.Server;
//sertifikatai del HTTPS
using System.Collections.Generic;
using System.Net.Security;
using System.Security.Cryptography.X509Certificates;
using System.Xml;
public partial class StoredProcedures {
[Microsoft.SqlServer.Server.SqlProcedure]
public static void launch_t(SqlString registras, SqlString clientname, SqlString jar7, SqlString
jar9, string clientlink, string xmlrequest)
{
System.Net.ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback +=
delegate(object sender, X509Certificate certificate, X509Chain chain, SslPolicyErrors
sslPolicyErrors) { return true; };
using (SqlConnection cn =
new SqlConnection("context connection=true"))
{
string query = "INSERT INTO imp.webservisai (data, registras, klientas, jar7kodas,
jar9kodas, xml_data) VALUES (GETDATE(), @registras, @klientas, @jar7, @jar9, @xml_data)";
using (SqlCommand insertCommand =
new SqlCommand(query,cn))
{
try {
SqlParameter[] sqlParams = new SqlParameter[5];
sqlParams[0] = new SqlParameter("@registras", registras);
sqlParams[1] = new SqlParameter("@klientas", clientname);
sqlParams[2] = new SqlParameter("@jar7", jar7);
sqlParams[3] = new SqlParameter("@jar9", jar9);
sqlParams[4] = new SqlParameter("@xml_data", getdirectxml(registras, clientname, clientlink,
xmlrequest));
insertCommand.Parameters.AddRange(sqlParams);
cn.Open();
insertCommand.ExecuteNonQuery();
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cn.Close();
}
catch (Exception e) {
LogErrorSql (e, registras, clientname, jar7, jar9);
}
}
}
}
public static string getdirectxml(SqlString registras, SqlString clientname, string clink, string
xmlreq) {
byte[] requestData = Encoding.UTF8.GetBytes(xmlreq);
HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(clink);
request.Timeout = 120 * 60 * 1000; //minutes * sekundes * milisekundes
request.Method = "POST";
request.UserAgent = "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; .NET CLR 1.1.4322;
.NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729;)";
request.ContentType = "text/xml";
request.ContentLength = requestData.Length;
using (Stream requestStream = request.GetRequestStream())
requestStream.Write(requestData, 0, requestData.Length);
string result = null;
using (HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse()) {
using (Stream stream = response.GetResponseStream()) {
using (StreamReader reader = new StreamReader(stream, Encoding.UTF8))
result = reader.ReadToEnd();
}
}
result = result.Replace("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>","<?xml version=\"1.0\"
encoding=\"UTF-16\"?>");
result = result.Replace("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>","<?xml version=\"1.0\"
encoding=\"UTF-16\"?>");
return result;
}
public static void LogErrorSql (Exception e, SqlString registras, SqlString clientname, SqlString
jar7, SqlString jar9) {
using (SqlConnection cn = new SqlConnection("context connection=true")) {
string query = "INSERT INTO logs.tarpiniai_logai (data, registras, klientas, jar7kodas, jar9kodas,
klaida) VALUES (GETDATE(), @registras, @klientas, @jar7, @jar9, @klaida)";
using (SqlCommand insertCommand = new SqlCommand(query,cn)) {
SqlParameter[] sqlParams = new SqlParameter[5];
sqlParams[0] = new SqlParameter("@registras", registras);
sqlParams[1] = new SqlParameter("@klientas", clientname);
sqlParams[2] = new SqlParameter("@jar7", jar7);
sqlParams[3] = new SqlParameter("@jar9", jar9);
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sqlParams[4] = new SqlParameter("@klaida", e.ToString());
insertCommand.Parameters.AddRange(sqlParams);
cn.Open();
insertCommand.ExecuteNonQuery();
cn.Close();
}
}
}
};
SPIS klientinė dalis
using System;
using System.Text;
using System.Net;
using System.IO;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data.SqlTypes;
using Microsoft.SqlServer.Server;
public partial class StoredProcedures {
[Microsoft.SqlServer.Server.SqlProcedure]
public static void per_url_parametrus(SqlString clientname, string clientlink, string xmlrequest)
{
using (SqlConnection cn =
new SqlConnection("context connection=true"))
{
string query = "INSERT INTO imp.webservisai (klientas, xml_data) VALUES (@klientas,
@xml_data)";
using (SqlCommand insertCommand =
new SqlCommand(query,cn))
{
SqlParameter[] sqlParams =
new SqlParameter[2];
sqlParams[0] =
new SqlParameter("@klientas", clientname);
sqlParams[1] =
//new SqlParameter("@xml_data", getdirectxml(clientlink, xmlrequest));
new SqlParameter("@xml_data", getXmlViaParametersUrl(clientlink, xmlrequest));
insertCommand.Parameters.AddRange(sqlParams);
cn.Open();
insertCommand.ExecuteNonQuery();
cn.Close();
}
}
}
public static string getXmlViaParametersUrl(string clink, string xmlreq) {
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byte[] requestData = Encoding.UTF8.GetBytes(xmlreq);
HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(clink);
request.Method = "GET";
/*request.UserAgent = "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; .NET CLR
1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729;)";
request.ContentType = "text/xml";
request.ContentLength = requestData.Length;*/
/*
using (Stream requestStream = request.GetRequestStream())
requestStream.Write(requestData, 0, requestData.Length);
*/
string result = null;
using (HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse())
{
using (Stream stream = response.GetResponseStream())
{
using (StreamReader reader = new StreamReader(stream, Encoding.UTF8))
result = reader.ReadToEnd();
}
}
result = result.Replace("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>","<?xml version=\"1.0\"
encoding=\"UTF-16\"?>");
return result;
}
public static string getdirectxml(string clink, string xmlreq) {
byte[] requestData = Encoding.UTF8.GetBytes(xmlreq);
HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(clink);
request.Method = "POST";
request.UserAgent = "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; .NET CLR 1.1.4322;
.NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729;)";
request.ContentType = "text/xml";
request.ContentLength = requestData.Length;
using (Stream requestStream = request.GetRequestStream())
requestStream.Write(requestData, 0, requestData.Length);
string result = null;
using (HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse())
{
using (Stream stream = response.GetResponseStream())
{
using (StreamReader reader = new StreamReader(stream, Encoding.UTF8))
result = reader.ReadToEnd();
}
}
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result = result.Replace("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>","<?xml version=\"1.0\"
encoding=\"UTF-16\"?>");
return result;
}
};
Duomenų prijungimo SQL skriptas
DROP TABLE imp.webservisai;
CREATE TABLE imp.webservisai(
recid int IDENTITY(1,1) NOT NULL,
data DATETIME,
klientas nvarchar(255),
xml_data xml)
drop PROCEDURE pr_pildyti_webservisa;
drop ASSEMBLY [launch_t.XmlSerializers];
drop assembly launch_t;
go
CREATE ASSEMBLY launch_t
FROM 'c:\dienynai_xml\cs\launch_t.dll'
WITH PERMISSION_SET = UNSAFE;
GO
CREATE ASSEMBLY [launch_t.XmlSerializers]
FROM 'c:\dienynai_xml\cs\launch_t.XmlSerializers.dll'
WITH PERMISSION_SET = SAFE;
GO
CREATE PROCEDURE pr_pildyti_webservisa(@clientname nvarchar(200), @clientlink
nvarchar(4000), @xmlrequest nvarchar(4000)) AS
EXTERNAL NAME launch_t.StoredProcedures.launch_t
GO

CREATE ASSEMBLY [System.Web]
FROM 'C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\System.Web.dll'
WITH PERMISSION_SET = UNSAFE;
GO
/*** TIESIOGIAI PER URL PARAMETRUS ***/
drop PROCEDURE webservice_urlparm;
drop ASSEMBLY [per_url_parametrus.XmlSerializers];
drop assembly per_url_parametrus;
go
CREATE ASSEMBLY per_url_parametrus
125

FROM 'c:\dienynai_xml\cs\per_url_parametrus.dll'
WITH PERMISSION_SET = UNSAFE;
GO
CREATE ASSEMBLY [per_url_parametrus.XmlSerializers]
FROM 'c:\dienynai_xml\cs\per_url_parametrus.XmlSerializers.dll'
WITH PERMISSION_SET = SAFE;
GO
CREATE PROCEDURE webservice_urlparm(@clientname nvarchar(200), @clientlink
nvarchar(4000), @xmlrequest nvarchar(4000)) AS
EXTERNAL NAME per_url_parametrus.StoredProcedures.per_url_parametrus
GO
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Priedas Nr. 11
Nr.

Registro
pavadinimas

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys

1.

Gyventojų
registras

Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos gyventojų
registro įstatymo 9
straipsniu, registre
tvarkomi šie asmens
duomenys

perkoduotas asmens kodas;

perkoduotas asmens kodas;

2.

Gyventojų
registras

Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos gyventojų
registro įstatymo 9
straipsniu, registre
tvarkomi šie asmens
duomenys

lytis;

lytis;

3.

Gyventojų
registras

Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos gyventojų
registro įstatymo 9
straipsniu, registre
tvarkomi šie asmens
duomenys

gimimo data;

gimimo data;

4.

Gyventojų
registras

Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos gyventojų
registro įstatymo 9
straipsniu, registre
tvarkomi šie asmens
duomenys

pilietybė (pilietybės);

pilietybė (pilietybės);

5.

Gyventojų
registras

Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos gyventojų
registro įstatymo 9
straipsniu, registre
tvarkomi šie asmens
duomenys

gimimo vieta;

gimimo vieta;
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Nr.

Registro
pavadinimas

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys

6.

Gyventojų
registras

Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos gyventojų
registro įstatymo 9
straipsniu, registre
tvarkomi šie asmens
duomenys

gyvenamoji vieta,

gyvenamoji vieta,

7.

Gyventojų
registras

Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos gyventojų
registro įstatymo 9
straipsniu, registre
tvarkomi šie asmens
duomenys

atvykimo į gyvenamąją vietą data;

atvykimo į gyvenamąją vietą data;

8.

Gyventojų
registras

Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos gyventojų
registro įstatymo 9
straipsniu, registre
tvarkomi šie asmens
duomenys

jeigu asmuo išvyksta gyventi į užsienį, – išvykimo
vieta (valstybė) ;

jeigu asmuo išvyksta gyventi į užsienį, – išvykimo
vieta (valstybė) ;

9.

Gyventojų
registras

Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos gyventojų
registro įstatymo 9
straipsniu, registre
tvarkomi šie asmens
duomenys

išvykimo data,

išvykimo data,

10.

Gyventojų
registras

Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos gyventojų
registro įstatymo 9
straipsniu, registre
tvarkomi šie asmens
duomenys

jeigu nuolat gyvena užsienyje, – valstybė;

jeigu nuolat gyvena užsienyje, – valstybė;
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Nr.

Registro
pavadinimas

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys

11.

Gyventojų
registras

Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos gyventojų
registro įstatymo 9
straipsniu, registre
tvarkomi šie asmens
duomenys

jeigu neturi gyvenamosios vietos, – savivaldybė,
kurioje gyvena;

jeigu neturi gyvenamosios vietos, – savivaldybė,
kurioje gyvena;

12.

Gyventojų
registras

Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos gyventojų
registro įstatymo 9
straipsniu, registre
tvarkomi šie asmens
duomenys

šeiminė padėtis ir jos pasikeitimo data;

šeiminė padėtis ir jos pasikeitimo data;

13.

Gyventojų
registras

Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos gyventojų
registro įstatymo 9
straipsniu, registre
tvarkomi šie asmens
duomenys

mirties data;

mirties data;

14.

Gyventojų
registras

Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos gyventojų
registro įstatymo 9
straipsniu, registre
tvarkomi šie asmens
duomenys

tėvų, vaikų ir sutuoktinių perkoduotas asmens
kodas; jeigu asmens kodai nesuteikti, – kiti asmens
duomenys, pagrįsti dokumentais ir nurodyti šių
Nuostatų 11.2–11.10 punktuose;

tėvų, vaikų ir sutuoktinių asmens kodai; jeigu
asmens kodai nesuteikti, – kiti asmens duomenys,
pagrįsti dokumentais ir nurodyti šių Nuostatų 11.2–
11.10 punktuose;

15.

Gyventojų
registras

Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos gyventojų
registro įstatymo 9
straipsniu, registre
tvarkomi šie asmens
duomenys

tautybė;

tautybė;
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Nr.

Registro
pavadinimas

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys

16.

Gyventojų
registras

Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos gyventojų
registro įstatymo 9
straipsniu, registre
tvarkomi šie asmens
duomenys

akto įrašo rūšis;

akto įrašo rūšis;

17.

Gyventojų
registras

Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos gyventojų
registro įstatymo 9
straipsniu, registre
tvarkomi šie asmens
duomenys

akto įrašo pagrindas;

akto įrašo pagrindas;

18.

Gyventojų
registras

Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos gyventojų
registro įstatymo 9
straipsniu, registre
tvarkomi šie asmens
duomenys

akto įrašo data ir vieta;

akto įrašo data ir vieta;

19.

Gyventojų
registras

Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos gyventojų
registro įstatymo 9
straipsniu, registre
tvarkomi šie asmens
duomenys

akto įrašo papildymo/pakeitimo pagrindas;

akto įrašo papildymo/pakeitimo pagrindas;

20.

Gyventojų
registras

Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos gyventojų
registro įstatymo 9
straipsniu, registre
tvarkomi šie asmens
duomenys

žyma apie akto įrašo liudijimo išdavimą;

žyma apie akto įrašo liudijimo išdavimą;
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Nr.

Registro
pavadinimas

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys

21.

Gyventojų
registras

Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos gyventojų
registro įstatymo 9
straipsniu, registre
tvarkomi šie asmens
duomenys

mirties vietovė;

mirties vietovė;

22.

Gyventojų
registras

Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos gyventojų
registro įstatymo 9
straipsniu, registre
tvarkomi šie asmens
duomenys

registro objekto įregistravimo data;

registro objekto įregistravimo data;
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Priedas Nr. 12
Nr.

Registro
pavadinimas

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys

Diplomų ir
Diplomo duomenys
atestatų registras
Diplomų ir
Diplomo duomenys
atestatų registras
Diplomų ir
Diplomo duomenys
atestatų registras

diplomo pavadinimas;

diplomo pavadinimas;

programos baigimo metai;

programos baigimo metai;

aukštosios ar profesinio mokymo mokyklos,
išdavusios diplomą, juridinio asmens kodas ir
pavadinimas;

aukštosios ar profesinio mokymo mokyklos
išdavusios diplomą juridinio asmens kodas

4.

Diplomų ir
Diplomo duomenys
atestatų registras

aukštosios ar profesinio mokymo mokyklos,
išdavusios diplomą, juridinio asmens kodas ir
pavadinimas;

pavadinimas

5.

Diplomų ir
Diplomo duomenys
atestatų registras

asmens, kuriam išduotas diplomas, perkoduotas
asmens kodas (jeigu asmens kodo nėra – gimimo
data);

asmens, kuriam išduotas diplomas, perkoduotas
asmens kodas (jeigu asmens kodo nėra – gimimo
data);

6.

Diplomų ir
Diplomo duomenys
atestatų registras

diplome nurodyti studijų krypties pavadinimas,
diplome nurodytas studijų krypties pavadinimas
studijų programos pavadinimas ir valstybinis kodas,
programos specializacijos pavadinimas (jeigu ji
yra);

7.

Diplomų ir
Diplomo duomenys
atestatų registras

diplome nurodyti studijų krypties pavadinimas,
studijų programos pavadinimas
studijų programos pavadinimas ir valstybinis kodas,
programos specializacijos pavadinimas (jeigu ji
yra);

8.

Diplomų ir
Diplomo duomenys
atestatų registras

diplome nurodyti studijų krypties pavadinimas,
valstybinis kodas
studijų programos pavadinimas ir valstybinis kodas,
programos specializacijos pavadinimas (jeigu ji
yra);

9.

Diplomų ir
Diplomo duomenys
atestatų registras

diplome nurodyti studijų krypties pavadinimas,
programos specializacijos pavadinimas (jeigu ji yra)
studijų programos pavadinimas ir valstybinis kodas,
programos specializacijos pavadinimas (jeigu ji
yra);

10.

Diplomų ir
Diplomo duomenys
atestatų registras

suteikto kvalifikacinio laipsnio ir (ar) profesinės
kvalifikacijos pavadinimas;

1.
2.
3.

suteikto kvalifikacinio laipsnio ir (ar) profesinės
kvalifikacijos pavadinimas;
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Nr.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Registro
pavadinimas

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys

Diplomų ir
atestatų registras
Diplomų ir
atestatų registras
Diplomų ir
atestatų registras
Diplomų ir
atestatų registras
Diplomų ir
atestatų registras
Diplomų ir
atestatų registras

Brandos atestato
duomenys
Brandos atestato
duomenys
Brandos atestato
duomenys
Brandos atestato
duomenys
Brandos atestato
duomenys
Brandos atestato
duomenys

išsilavinimo įgijimo metai;

išsilavinimo įgijimo metai;

mokyklos, kurioje įgytas išsilavinimas, juridinio
asmens kodas ir pavadinimas;
mokyklos, kurioje įgytas išsilavinimas, juridinio
asmens kodas ir pavadinimas;
mokyklos, kurioje išduotas brandos atestatas,
juridinio asmens kodas ir pavadinimas;
mokyklos, kurioje išduotas brandos atestatas,
juridinio asmens kodas ir pavadinimas;
asmens, kuriam išduodamas brandos atestatas,
gimimo data arba perkoduotas asmens kodas;

mokyklos kurioje igytas išsilavinimas juridinio
asmens kodas
mokyklos kurioje igytas išsilavinimas pavadinimas

Diplomų ir
atestatų registras
Diplomų ir
atestatų registras

Jei buvo išduotas
dublikatas šie duomenys
Duomenys apie užsienyje
išduotus išsilavinimo
dokumentus

sprendimo išduoti dublikatą data;

sprendimo išduoti dublikatą data;

dokumento pavadinimas;

dokumento pavadinimas;

mokyklos kurioje išduotas brandos atestatas
juridinio asmens kodas
mokyklos kurioje išduotas brandos atestatas
pavadinimas
asmens, kuriam išduodamas brandos atestatas,
gimimo data arba perkoduotas asmens kodas;

19.

Diplomų ir
Duomenys apie užsienyje
atestatų registras išduotus išsilavinimo
dokumentus

šalies, kurioje išduotas dokumentas, pavadinimas;

šalies, kurioje išduotas dokumentas, pavadinimas;

20.

Diplomų ir
Duomenys apie užsienyje
atestatų registras išduotus išsilavinimo
dokumentus

įstaigos išdavusios dokumentą pavadinimas;

įstaigos išdavusios dokumentą pavadinimas;

21.

Diplomų ir
Duomenys apie užsienyje
atestatų registras išduotus išsilavinimo
dokumentus

asmens gimimo data arba perkoduotas asmens
kodas; pilietybė;

asmens gimimo data arba perkoduotas asmens
kodas; pilietybė;

22.

Diplomų ir
Duomenys apie užsienyje
atestatų registras išduotus išsilavinimo
dokumentus

programos, kurią asmuo baigė, pavadinimas (jeigu
yra);

programos, kurią asmuo baigė, pavadinimas (jeigu
yra);

23.

Diplomų ir
Duomenys apie užsienyje
atestatų registras išduotus išsilavinimo
dokumentus

suteiktos kvalifikacijos pavadinimas;

suteiktos kvalifikacijos pavadinimas;
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Nr.
24.

Registro
pavadinimas

Pagrindinė Informacija

Diplomų ir
Duomenys apie užsienyje
atestatų registras išduotus išsilavinimo
dokumentus

Duomenys iš nuostatų
kvalifikacijos prilyginimas Lietuvos Respublikoje
teikiamai kvalifikacijai;

Detaliau išskaidyti duomenys
kvalifikacijos prilyginimas Lietuvos Respublikoje
teikiamai kvalifikacijai;
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Priedas Nr. 13
Nr.

Registro
pavadinimas

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys

1.

Licencijų
registras

Registro duomenų bazėje
kaupiami šie Registro
objektų duomenys:

licencijos turėtojas (juridinio asmens –
pavadinimas, kodas, buveinės adresas, fizinio
asmens – vardas, pavardė, gimimo data,
gyvenamosios vietos adresas), telefono, telefakso
numeris, elektroninio pašto adresas, interneto
svetainės adresas;

licencijos turėtojas (juridinio asmens –
pavadinimas, kodas, buveinės adresas, fizinio
asmens – vardas, pavardė, gimimo data,
gyvenamosios vietos adresas), telefono, telefakso
numeris, elektroninio pašto adresas, interneto
svetainės adresas;

2.

Licencijų
registras

Registro duomenų bazėje
kaupiami šie Registro
objektų duomenys:

licencijos turėtojo teisinė forma (tik juridiniam
asmeniui);

licencijos turėtojo teisinė forma (tik juridiniam
asmeniui);

3.

Licencijų
registras

Registro duomenų bazėje
kaupiami šie Registro
objektų duomenys:

institucijos grupė ir tipas (tik juridiniam asmeniui);

institucijos grupė ir tipas (tik juridiniam asmeniui);

4.

Licencijų
registras

Registro duomenų bazėje
kaupiami šie Registro
objektų duomenys:

švietimo veiklos pavadinimas;

švietimo veiklos pavadinimas;

5.

Licencijų
registras

Registro duomenų bazėje
kaupiami šie Registro
objektų duomenys:

švietimo sritis ir posritis;

švietimo sritis ir posritis;

6.

Licencijų
registras

Registro duomenų bazėje
kaupiami šie Registro
objektų duomenys:

studijų kryptis ir pakopa;

studijų kryptis ir pakopa;

7.

Licencijų
registras

Registro duomenų bazėje
kaupiami šie Registro
objektų duomenys:

studijų rūšis;

studijų rūšis;

8.

Licencijų
registras

Registro duomenų bazėje
kaupiami šie Registro
objektų duomenys:

mokymo ir studijų programos valstybinis kodas ir
pavadinimas;

mokymo ir studijų programos valstybinis kodas ir
pavadinimas;

9.

Licencijų
registras

Registro duomenų bazėje
kaupiami šie Registro
objektų duomenys:

užsienio aukštosios mokyklos studijų programos
pavadinimas;

užsienio aukštosios mokyklos studijų programos
pavadinimas;
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Nr.

Registro
pavadinimas

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys

10.

Licencijų
registras

Registro duomenų bazėje
kaupiami šie Registro
objektų duomenys:

išduodamo mokymosi pasiekimus įteisinančio
dokumento kodas ir pavadinimas;

išduodamo mokymosi pasiekimus įteisinančio
dokumento kodas ir pavadinimas;

11.

Licencijų
registras

Sustabdžius licencijos
galiojimą, panaikinus
licencijos galiojimo
sustabdymą ir panaikinus
licencijos galiojimą į
Registrą įrašomi šie
papildomi duomenys

licencijos galiojimo sustabdymo priežastis;

licencijos galiojimo sustabdymo priežastis;

12.

Licencijų
registras

Sustabdžius licencijos
galiojimą, panaikinus
licencijos galiojimo
sustabdymą ir panaikinus
licencijos galiojimą į
Registrą įrašomi šie
papildomi duomenys

licencijos galiojimo sustabdymo data;

licencijos galiojimo sustabdymo data;

13.

Licencijų
registras

Sustabdžius licencijos
galiojimą, panaikinus
licencijos galiojimo
sustabdymą ir panaikinus
licencijos galiojimą į
Registrą įrašomi šie
papildomi duomenys

licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo data;

licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo data;

14.

Licencijų
registras

Sustabdžius licencijos
galiojimą, panaikinus
licencijos galiojimo
sustabdymą ir panaikinus
licencijos galiojimą į
Registrą įrašomi šie
papildomi duomenys

licencijos galiojimo panaikinimo priežastis;

licencijos galiojimo panaikinimo priežastis;
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Nr.
15.

Registro
pavadinimas
Licencijų
registras

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Sustabdžius licencijos
galiojimą, panaikinus
licencijos galiojimo
sustabdymą ir panaikinus
licencijos galiojimą į
Registrą įrašomi šie
papildomi duomenys

licencijos galiojimo panaikinimo data.

Detaliau išskaidyti duomenys
licencijos galiojimo panaikinimo data.
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Priedas Nr. 14
Nr.

Registro
pavadinimas

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys

23.

Kvalifikacijos
tobulinimo
programų ir
renginių
registras

Duomenys apie
kvalifikacijos tobulinimo
programą (toliau –
programa)

programos kodas, sudarytas Studijų ir mokymo
programų kodavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m.
gegužės 11 d. įsakymu Nr. 556 (žin., 2000, Nr. 401136), nustatyta tvarka;

programos kodas, sudarytas Studijų ir mokymo
programų kodavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m.
gegužės 11 d. įsakymu Nr. 556 (žin., 2000, Nr. 401136), nustatyta tvarka;

24.

Kvalifikacijos
tobulinimo
programų ir
renginių
registras
Kvalifikacijos
tobulinimo
programų ir
renginių
registras
Kvalifikacijos
tobulinimo
programų ir
renginių
registras
Kvalifikacijos
tobulinimo
programų ir
renginių
registras
Kvalifikacijos
tobulinimo
programų ir
renginių
registras

Duomenys apie
kvalifikacijos tobulinimo
programą (toliau –
programa)

programos ISCED kodas;

programos ISCED kodas;

Duomenys apie
kvalifikacijos tobulinimo
programą (toliau –
programa)

programos pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis;

programos pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis;

Duomenys apie
kvalifikacijos tobulinimo
programą (toliau –
programa)

programos atitiktis specifinei mokymosi galimybės
grupei;

programos atitiktis specifinei mokymosi galimybės
grupei;

Duomenys apie
kvalifikacijos tobulinimo
programą (toliau –
programa)

programos švietimo sritis lietuvių ir anglų kalbomis; programos švietimo sritis lietuvių ir anglų kalbomis;

Duomenys apie
kvalifikacijos tobulinimo
programą (toliau –
programa)

programos švietimo posritis lietuvių ir anglų
kalbomis;

25.

26.

27.

28.

programos švietimo posritis lietuvių ir anglų
kalbomis;
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Nr.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Registro
pavadinimas
Kvalifikacijos
tobulinimo
programų ir
renginių
registras
Kvalifikacijos
tobulinimo
programų ir
renginių
registras
Kvalifikacijos
tobulinimo
programų ir
renginių
registras
Kvalifikacijos
tobulinimo
programų ir
renginių
registras
Kvalifikacijos
tobulinimo
programų ir
renginių
registras
Kvalifikacijos
tobulinimo
programų ir
renginių
registras
Kvalifikacijos
tobulinimo
programų ir
renginių
registras

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys

Duomenys apie
kvalifikacijos tobulinimo
programą (toliau –
programa)

programos lygmuo lietuvių ir anglų kalbomis;

programos lygmuo lietuvių ir anglų kalbomis;

Duomenys apie
kvalifikacijos tobulinimo
programą (toliau –
programa)

programos kategorija (jeigu yra);

programos kategorija (jeigu yra);

Duomenys apie
kvalifikacijos tobulinimo
programą (toliau –
programa)

programos krypties dalykas (jeigu yra);

programos krypties dalykas (jeigu yra);

Duomenys apie
kvalifikacijos tobulinimo
programą (toliau –
programa)

programos orientacija;

programos orientacija;

Duomenys apie
kvalifikacijos tobulinimo
programą (toliau –
programa)

programos grupė;

programos grupė;

Duomenys apie
kvalifikacijos tobulinimo
programą (toliau –
programa)

programą parengusios kvalifikacijos tobulinimo
institucijos pavadinimas (lietuvių ir anglų
kalbomis), juridinio asmens kodas;

programą parengusios kvalifikacijos tobulinimo
institucijos pavadinimas (lietuvių ir anglų
kalbomis), juridinio asmens kodas;

Duomenys apie
kvalifikacijos tobulinimo
programą (toliau –
programa)

renginį vykdančios kvalifikacijos tobulinimo
juridinio asmens kodas
institucijos pavadinimas (lietuvių ir anglų
kalbomis), juridinio asmens kodas, adresas (lietuvių
ir anglų kalba);
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Nr.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Registro
pavadinimas
Kvalifikacijos
tobulinimo
programų ir
renginių
registras
Kvalifikacijos
tobulinimo
programų ir
renginių
registras
Kvalifikacijos
tobulinimo
programų ir
renginių
registras
Kvalifikacijos
tobulinimo
programų ir
renginių
registras
Kvalifikacijos
tobulinimo
programų ir
renginių
registras
Kvalifikacijos
tobulinimo
programų ir
renginių
registras
Kvalifikacijos
tobulinimo
programų ir
renginių
registras

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys

Duomenys apie
kvalifikacijos tobulinimo
programą (toliau –
programa)

renginį vykdančios kvalifikacijos tobulinimo
renginį vykdančios kvalifikacijos tobulinimo
institucijos pavadinimas (lietuvių ir anglų
institucijos pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis
kalbomis), juridinio asmens kodas, adresas (lietuvių
ir anglų kalba);

Duomenys apie
kvalifikacijos tobulinimo
programą (toliau –
programa)

renginį vykdančios kvalifikacijos tobulinimo
juridinio asmens kodas
institucijos pavadinimas (lietuvių ir anglų
kalbomis), juridinio asmens kodas, adresas (lietuvių
ir anglų kalba);

Duomenys apie
kvalifikacijos tobulinimo
programą (toliau –
programa)

renginį vykdančios kvalifikacijos tobulinimo
adresas lietuvių ir anglų kalba
institucijos pavadinimas (lietuvių ir anglų
kalbomis), juridinio asmens kodas, adresas (lietuvių
ir anglų kalba);

Duomenys apie
kvalifikacijos tobulinimo
programą (toliau –
programa)

renginio vykdymo vieta (savivaldybė) lietuvių ir
anglų kalbomis;

renginio vykdymo vieta (savivaldybė) lietuvių ir
anglų kalbomis;

Duomenys apie
kvalifikacijos tobulinimo
programą (toliau –
programa)

renginio trukmė;

renginio trukmė;

Duomenys apie
kvalifikacijos tobulinimo
programą (toliau –
programa)

mokymo kalba lietuvių ir anglų kalbomis;

mokymo kalba lietuvių ir anglų kalbomis;

Duomenys apie
kvalifikacijos tobulinimo
programą (toliau –
programa)

mokymosi forma lietuvių ir anglų kalbomis;

mokymosi forma lietuvių ir anglų kalbomis;
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Nr.
43.

Registro
pavadinimas
Kvalifikacijos
tobulinimo
programų ir
renginių
registras

Pagrindinė Informacija
Duomenys apie
kvalifikacijos tobulinimo
programą (toliau –
programa)

Duomenys iš nuostatų
dalyvių skaičius;

Detaliau išskaidyti duomenys
dalyvių skaičius;
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Priedas Nr. 15
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Registro
pavadinimas
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys

duomenys, kuriuos teikia
mokyklos

mokyklos kodas;

mokyklos kodas;

duomenys, kuriuos teikia
mokyklos

kandidato perkoduotas asmens kodas; ar gimimo
data;

kandidato perkoduotas asmens kodas; ar gimimo
data;

duomenys, kuriuos teikia
mokyklos

klasės kodas;

klasės kodas;

duomenys, kuriuos teikia
mokyklos

mokomoji kalba;

mokomoji kalba;

duomenys, kuriuos teikia
mokyklos

kandidato pasirinktos laikyti įskaitos;

kandidato pasirinktos laikyti įskaitos;

duomenys, kuriuos teikia
mokyklos

kandidato pasirinktų dalykų brandos egzaminai;

kandidato pasirinktų dalykų brandos egzaminai;

duomenys, kuriuos teikia
mokyklos

kandidato pasirinktų brandos egzaminų dalykų
pirmojo pusmečio pažymiai;

kandidato pasirinktų brandos egzaminų dalykų
pirmojo pusmečio pažymiai;

duomenys, kuriuos teikia
mokyklos

kandidato pasirinktų brandos egzaminų programos
kursai;

kandidato pasirinktų brandos egzaminų programos
kursai;

duomenys, kuriuos teikia
mokyklos

PUPP kandidatų pasirinkti patikrinimai;

PUPP kandidatų pasirinkti patikrinimai;

duomenys, kuriuos teikia
mokyklos

PUPP patikrinimų rezultatai;

PUPP patikrinimų rezultatai;
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Nr.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Registro
pavadinimas

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys

Nacionalinio
duomenys, kuriuos teikia
egzaminų centro mokyklos
IS

specialiųjų poreikių kandidatų negalia (informacija,
reikalinga egzaminų vykdymui ir vertinimui
pritaikyti pagal specialiųjų poreikių kandidatų
pateiktą prašymą ir duotą sutikimą tvarkyti jų
asmens duomenis);

specialiųjų poreikių kandidatų negalia (informacija,
reikalinga egzaminų vykdymui ir vertinimui
pritaikyti pagal specialiųjų poreikių kandidatų
pateiktą prašymą ir duotą sutikimą tvarkyti jų
asmens duomenis);

Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS

duomenys, kuriuos teikia
mokyklos

specialiųjų poreikių kandidatui reikalingi
pritaikymai;

specialiųjų poreikių kandidatui reikalingi
pritaikymai;

duomenys, kuriuos teikia
mokyklos

duomenys apie brandos egzaminų laikymo išimtis

duomenys apie brandos egzaminų laikymo išimtis

duomenys, kuriuos teikia
mokyklos

duomenys apie brandos egzaminų laikymo išimtis

duomenys apie brandos egzaminų laikymo išimtis

duomenys, kuriuos teikia
mokyklos

duomenys apie brandos egzaminų laikymo išimtis

duomenys apie brandos egzaminų laikymo išimtis

duomenys, kuriuos teikia kito kandidato perkoduotas asmens kodas;
valstybinės kalbos
mokėjimo ir Lietuvos
Respublikos Konstitucijos
pagrindų egzaminus
vykdančios švietimo
įstaigos

Nacionalinio
duomenys, kuriuos teikia kito kandidato pasirinkti laikyti valstybinės kalbos
egzaminų centro valstybinės kalbos
mokėjimo ir/ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos
IS
mokėjimo ir Lietuvos
pagrindų egzaminai;
Respublikos Konstitucijos
pagrindų egzaminus
vykdančios švietimo
įstaigos

kito kandidato perkoduotas asmens kodas;

kito kandidato pasirinkti laikyti valstybinės kalbos
mokėjimo ir/ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos
pagrindų egzaminai;
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Nr.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Registro
pavadinimas

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Nacionalinio
duomenys, kuriuos teikia valstybinės kalbos mokėjimo ir/ar Lietuvos
egzaminų centro valstybinės kalbos
Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų
IS
mokėjimo ir Lietuvos
įvertinimai;
Respublikos Konstitucijos
pagrindų egzaminus
vykdančios švietimo
įstaigos

Detaliau išskaidyti duomenys
valstybinės kalbos mokėjimo ir/ar Lietuvos
Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų
įvertinimai;

Nacionalinio
duomenys, kuriuos teikia valstybinės kalbos mokėjimo ir/ar Lietuvos
valstybinės kalbos mokėjimo ir/ar Lietuvos
egzaminų centro valstybinės kalbos
Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino data; Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino data;
IS
mokėjimo ir Lietuvos
Respublikos Konstitucijos
pagrindų egzaminus
vykdančios švietimo
įstaigos
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS

duomenys, kuriuos teikia
savivaldybės:

pavadinimas;

pavadinimas;

duomenys, kuriuos teikia
savivaldybės:

juridinio asmens kodas;

juridinio asmens kodas;

duomenys, kuriuos teikia
savivaldybės:

telefono numeris;

telefono numeris;

duomenys, kuriuos teikia
savivaldybės:

fakso numeris;

fakso numeris;

duomenys, kuriuos teikia
savivaldybės:

adresas;

adresas;

duomenys, kuriuos teikia
savivaldybės:

pašto indeksas;

pašto indeksas;

duomenys, kuriuos teikia
savivaldybės:

egzaminų centro kodas;

egzaminų centro kodas;
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Nr.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Registro
pavadinimas
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys

PUPP, įskaitų ir egzaminų PUPP, įskaitų ir egzaminų įvertinimai;
įvertinimai;

PUPP, įskaitų ir egzaminų įvertinimai;

egzamino užduoties
kodas;

egzamino užduoties kodas;

egzamino užduoties kodas;

vertintojo kodas;

vertintojo kodas;

vertintojo kodas;

kandidato kodas;

kandidato perkoduotas asmens kodas;

kandidato perkoduotas asmens kodas;

protokolo kodas;

protokolo kodas;

protokolo kodas;

egzamino darbo kodas;

egzamino darbo kodas;

egzamino darbo kodas;

dienos lapo kodas;

dienos lapo kodas;

dienos lapo kodas;

dėžės vertintojams kodas;

dėžės vertintojams kodas;

dėžės vertintojams kodas;

plombos kodas;

plombos kodas;

plombos kodas;

pakuotės kodas;

pakuotės kodas;

pakuotės kodas;

voko kodas;

voko kodas;

voko kodas;

apeliacijos kodas;

apeliacijos kodas;

apeliacijos kodas;
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Nr.
39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Registro
pavadinimas
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS
Nacionalinio
egzaminų centro
IS

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys

naujas įvertinimas (po
pateiktos apeliacijos);

naujas įvertinimas (po pateiktos apeliacijos);

naujas įvertinimas (po pateiktos apeliacijos);

archyvo dėžės kodas;

archyvo dėžės kodas;

archyvo dėžės kodas;

lentynos kodas;

lentynos kodas;

lentynos kodas;

duomenys, kuriuos teikia
Švietimo aprūpinimo
centras

atestato blanko kodas ir serija;

atestato blanko kodas ir serija;

Nacionalinio
duomenys, kuriuos teikia
egzaminų centro Švietimo aprūpinimo
IS
centras

atestato blankų kiekis;

atestato blankų kiekis;

Nacionalinio
duomenys, kuriuos teikia
egzaminų centro Švietimo aprūpinimo
IS
centras

atestato blanko būsena;

atestato blanko būsena;

Nacionalinio
duomenys, kuriuos teikia
egzaminų centro Švietimo aprūpinimo
IS
centras

perdavimo akto numeris;

perdavimo akto numeris;

Nacionalinio
duomenys, kuriuos teikia
egzaminų centro Švietimo aprūpinimo
IS
centras

perdavimo akto išsiuntimo data;

perdavimo akto išsiuntimo data;

Nacionalinio
duomenys, kuriuos teikia
egzaminų centro Švietimo aprūpinimo
IS
centras

perdavimo akto priėmimo data.

perdavimo akto priėmimo data.
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Priedas Nr. 16
Nr.
1.

2.

3.

Registro
pavadinimas

Pagrindinė Informacija

Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras

Registre tvarkomi šie
bendrieji apdraustųjų ir
išmokų gavėjų duomenys

Perkoduota asmens kodas;

Perkoduota asmens kodas;

Registre tvarkomi šie
apdraustųjų specifiniai
duomenys

valstybinio socialinio draudimo pradžios data

valstybinio socialinio draudimo pradžios data

Registre tvarkomi šie
apdraustųjų specifiniai
duomenys

valstybinio socialinio draudimo pabaigos data ir
priežastis, atleidimo iš darbo (tarnybos) pagrindas
(teisės aktas, straipsnis, dalis, punktas);

valstybinio socialinio draudimo pabaigos data

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys
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Nr.
4.

5.

6.

Registro
pavadinimas
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys

Registre tvarkomi šie
apdraustųjų specifiniai
duomenys

valstybinio socialinio draudimo pabaigos data ir
priežastis, atleidimo iš darbo (tarnybos) pagrindas
(teisės aktas, straipsnis, dalis, punktas);

priežastis

Registre tvarkomi šie
apdraustųjų specifiniai
duomenys

valstybinio socialinio draudimo pabaigos data ir
priežastis, atleidimo iš darbo (tarnybos) pagrindas
(teisės aktas, straipsnis, dalis, punktas);

atleidimo iš darbo, tarnybos pagrindas, teisės aktas,
straipsnis, dalis, punktas

Registre tvarkomi šie
apdraustųjų specifiniai
duomenys

draudžiamųjų pajamų, valstybinio socialinio
draudimo įmokų sumos;

draudžiamųjų pajamų, valstybinio socialinio
draudimo įmokų sumos;
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Nr.
7.

8.

9.

Registro
pavadinimas
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys

Registre tvarkomi šie
apdraustųjų specifiniai
duomenys

draudžiamųjų pajamų, valstybinio socialinio
draudimo įmokų sumos;

draudžiamųjų pajamų, valstybinio socialinio
draudimo įmokų sumos;

Registre tvarkomi šie
apdraustųjų specifiniai
duomenys

tėvystės atostogų, atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam tėvystės atostogų, atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam
sueis treji metai, pradžios ir pabaigos datos;
sueis treji metai, pradžios ir pabaigos datos;

Registre tvarkomi šie
apdraustųjų specifiniai
duomenys

už kiek mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio už kiek mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio
išeitinė išmoka arba kompensacija išmokėta
išeitinė išmoka arba kompensacija išmokėta
(apskaičiuota).
(apskaičiuota).
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Nr.
10.

11.

12.

Registro
pavadinimas
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys

Registre tvarkomi šie
apdraustųjų specifiniai
duomenys

draudėjo kodo suteikimo ir pabaigos datos;

draudėjo kodo suteikimo ir pabaigos datos;

Registre tvarkomi šie
apdraustųjų specifiniai
duomenys

draudėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre
datos;

draudėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre
datos;

Registre tvarkomi šie
apdraustųjų specifiniai
duomenys

išregistravimo Juridinių asmenų registre datos;

išregistravimo Juridinių asmenų registre datos;
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Nr.
13.

14.

15.

Registro
pavadinimas
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys

Registre tvarkomi šie
apdraustųjų specifiniai
duomenys

draudėjo teisinė forma;

draudėjo teisinė forma;

Registre tvarkomi šie
apdraustųjų specifiniai
duomenys

draudėjo buveinė (adresas, telefono numeris, fakso
numeris, elektroninio pašto adresas, interneto
svetainės adresas);

draudėjo buveinė, adresas

Registre tvarkomi šie
apdraustųjų specifiniai
duomenys

draudėjo buveinė (adresas, telefono numeris, fakso
numeris, elektroninio pašto adresas, interneto
svetainės adresas);

telefono numeris
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Nr.
16.

17.

18.

Registro
pavadinimas
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys

Registre tvarkomi šie
apdraustųjų specifiniai
duomenys

draudėjo buveinė (adresas, telefono numeris, fakso
numeris, elektroninio pašto adresas, interneto
svetainės adresas);

fakso numeris

Registre tvarkomi šie
apdraustųjų specifiniai
duomenys

draudėjo buveinė (adresas, telefono numeris, fakso
numeris, elektroninio pašto adresas, interneto
svetainės adresas);

elektroninio pašto adresas

Registre tvarkomi šie
apdraustųjų specifiniai
duomenys

draudėjo buveinė (adresas, telefono numeris, fakso
numeris, elektroninio pašto adresas, interneto
svetainės adresas);

interneto svetainės adresas

152

Nr.
19.

20.

21.

Registro
pavadinimas
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys

Registre tvarkomi šie
apdraustųjų specifiniai
duomenys

savivaldybės, kurios teritorijoje įregistruotas
draudėjas, kodas;

savivaldybės, kurios teritorijoje įregistruotas
draudėjas, kodas;

Registre tvarkomi šie
apdraustųjų specifiniai
duomenys

vadovo (jam prilyginto asmens) perkoduotas
asmens kodas;

vadovo (jam prilyginto asmens) perkoduotas
asmens kodas;

Registre tvarkomi šie
apdraustųjų specifiniai
duomenys

veiklos vykdymo pradžios ir pabaigos datos;

veiklos vykdymo pradžios ir pabaigos datos;
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Nr.
22.

23.

24.

Registro
pavadinimas
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys

Registre tvarkomi šie
apdraustųjų specifiniai
duomenys

galėjimo nemokėti laikotarpiai;

galėjimo nemokėti laikotarpiai;

Registre tvarkomi šie
apdraustųjų specifiniai
duomenys

Perkoduotas asmens kodas;

Perkoduotas asmens kodas;

Registre tvarkomi šie
apdraustųjų specifiniai
duomenys

valstybinio savanoriškojo draudimo sutarties
galiojimo pradžios ir pabaigos datos;

valstybinio savanoriškojo draudimo sutarties
galiojimo pradžios ir pabaigos datos;
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Nr.
25.

26.

27.

Registro
pavadinimas

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras

Registre tvarkomi šie
išmokų gavėjų specifiniai
duomenys

kreipimosi dėl išmokos skyrimo data;

kreipimosi dėl išmokos skyrimo data;

Registre tvarkomi šie
išmokų gavėjų specifiniai
duomenys

netekto darbingumo procentai (invalidumo grupė);

netekto darbingumo procentai (invalidumo grupė);

Registre tvarkomi šie
išmokų gavėjų specifiniai
duomenys

nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko iki 3 metų
priežiūros atostogų laikotarpiai;

nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko iki 3 metų
priežiūros atostogų laikotarpiai;

Detaliau išskaidyti duomenys
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Nr.
28.

29.

30.

Registro
pavadinimas

Pagrindinė Informacija

Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras

Registre tvarkomi šie
išmokų gavėjų specifiniai
duomenys

apdraustojo, Lietuvos darbo biržos teritorinės darbo apdraustojo, Lietuvos darbo biržos teritorinės darbo
biržos siųsto profesinei reabilitacijai, profesinės
biržos siųsto profesinei reabilitacijai, profesinės
reabilitacijos pradžia ir pabaiga,
reabilitacijos pradžia ir pabaiga,

Registre tvarkomi šie
išmokų gavėjų specifiniai
duomenys

nelaimingo atsitikimo data;

nelaimingo atsitikimo data;

Registre tvarkomi šie
išmokų gavėjų specifiniai
duomenys

profesinės ligos nustatymo data;

profesinės ligos nustatymo data;

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys
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Nr.
31.

32.

33.

Registro
pavadinimas

Pagrindinė Informacija

Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras

Registre tvarkomi šie
išmokų gavėjų specifiniai
duomenys

per nelaimingą atsitikimą gautos traumos sunkumas; per nelaimingą atsitikimą gautos traumos sunkumas;

Registre tvarkomi šie
išmokų gavėjų specifiniai
duomenys

nelaimingo atsitikimo ar profesinės ligos
pripažinimo draudiminiu įvykiu data;

nelaimingo atsitikimo ar profesinės ligos
pripažinimo draudiminiu įvykiu data;

Registre tvarkomi šie
išmokų gavėjų specifiniai
duomenys

pašalpos rūšis (ligos, motinystės, tėvystės,
motinystės (tėvystės), profesinės reabilitacijos ir
kitos);

pašalpos rūšis (ligos, motinystės, tėvystės,
motinystės (tėvystės), profesinės reabilitacijos ir
kitos);

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys
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Nr.
34.

35.

36.

Registro
pavadinimas

Pagrindinė Informacija

Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras

Registre tvarkomi šie
išmokų gavėjų specifiniai
duomenys

išmokėta pašalpos suma;

išmokėta pašalpos suma;

Registre tvarkomi šie
išmokų gavėjų specifiniai
duomenys

išmokėjimo data;

išmokėjimo data;

Registre tvarkomi šie
išmokų gavėjų specifiniai
duomenys

kompensacijos rūšis (netekto darbingumo
vienkartinė kompensacija, netekto darbingumo
periodinė kompensacija, kompensacija už ypatingas
darbo sąlygas);

kompensacijos rūšis (netekto darbingumo
vienkartinė kompensacija, netekto darbingumo
periodinė kompensacija, kompensacija už ypatingas
darbo sąlygas);

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys
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Nr.
37.

38.

39.

Registro
pavadinimas

Pagrindinė Informacija

Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras

Registre tvarkomi šie
išmokų gavėjų specifiniai
duomenys

išmokėtos kompensacijos suma;

išmokėtos kompensacijos suma;

Registre tvarkomi šie
išmokų gavėjų specifiniai
duomenys

išmokėjimo data;

išmokėjimo data;

Registre tvarkomi šie
išmokų gavėjų specifiniai
duomenys

pensijos rūšis (senatvės, netekto darbingumo,
invalidumo, našlių ir našlaičių, ištarnauto laiko,
maitintojo netekimo, išankstinė senatvės);

pensijos rūšis (senatvės, netekto darbingumo,
invalidumo, našlių ir našlaičių, ištarnauto laiko,
maitintojo netekimo, išankstinė senatvės);

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys
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Nr.
40.

41.

42.

Registro
pavadinimas

Pagrindinė Informacija

Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras

Registre tvarkomi šie
išmokų gavėjų specifiniai
duomenys

išmokėtos pensijos suma;

išmokėtos pensijos suma;

Registre tvarkomi šie
išmokų gavėjų specifiniai
duomenys

išmokėjimo data;

išmokėjimo data;

Registre tvarkomi šie
išmokų gavėjų specifiniai
duomenys

išmokos rūšis (vienkartinė draudimo išmoka
apdraustajam mirus, periodinė draudimo išmoka
apdraustajam mirus);

išmokos rūšis (vienkartinė draudimo išmoka
apdraustajam mirus, periodinė draudimo išmoka
apdraustajam mirus);

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys
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Nr.
43.

44.

Registro
pavadinimas

Pagrindinė Informacija

Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų gavėjų
registras

Registre tvarkomi šie
išmokų gavėjų specifiniai
duomenys

suma;

suma;

Registre tvarkomi šie
išmokų gavėjų specifiniai
duomenys

išmokėjimo data;

išmokėjimo data;

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys
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Priedas Nr. 17
Nr.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Registro
pavadinimas
1. Administracinių
teisės pažeidimų
ir eismo įvykių
registras
Administracinių
teisės pažeidimų
ir eismo įvykių
registras
Administracinių
teisės pažeidimų
ir eismo įvykių
registras
Administracinių
teisės pažeidimų
ir eismo įvykių
registras
Administracinių
teisės pažeidimų
ir eismo įvykių
registras
Administracinių
teisės pažeidimų
ir eismo įvykių
registras
Administracinių
teisės pažeidimų
ir eismo įvykių
registras
Administracinių
teisės pažeidimų
ir eismo įvykių
registras
Administracinių
teisės pažeidimų
ir eismo įvykių
registras

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys

Bendrieji administracinio
teisės pažeidimo ir eismo
įvykio duomenys:

Perkoduotas asmens kodas

Perkoduotas asmens kodas;

Bendrieji administracinio
teisės pažeidimo ir eismo
įvykio duomenys:

administracinį teisės pažeidimą padariusio arba
eismo įvykyje dalyvavusio asmens būsena

administracinį teisės pažeidimą padariusio arba
eismo įvykyje dalyvavusio asmens būsena

Bendrieji administracinio
teisės pažeidimo ir eismo
įvykio duomenys:

administracinį teisės pažeidimą padariusio arba
eismo įvykyje dalyvavusio asmens vairavimo
stažas;

administracinį teisės pažeidimą padariusio arba
eismo įvykyje dalyvavusio asmens vairavimo
stažas;

Bendrieji administracinio
teisės pažeidimo ir eismo
įvykio duomenys:

savivaldybė;

savivaldybė;

Bendrieji administracinio
teisės pažeidimo ir eismo
įvykio duomenys:

miestas;

miestas;

Bendrieji administracinio
teisės pažeidimo ir eismo
įvykio duomenys:

kaimas;

kaimas;

Bendrieji administracinio
teisės pažeidimo ir eismo
įvykio duomenys:

gatvės (gatvių) pavadinimas;

gatvės (gatvių) pavadinimas;

Bendrieji administracinio
teisės pažeidimo ir eismo
įvykio duomenys:

seniūnija, išskyrus miesto teritorijoje sudarytas
seniūnijas;

seniūnija, išskyrus miesto teritorijoje sudarytas
seniūnijas;

Bendrieji administracinio
teisės pažeidimo ir eismo
įvykio duomenys:

vieta (stadionas, sporto salė, viešoji vieta ir pan.);

vieta (stadionas, sporto salė, viešoji vieta ir pan.);
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Nr.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Registro
pavadinimas
Administracinių
teisės pažeidimų
ir eismo įvykių
registras
Administracinių
teisės pažeidimų
ir eismo įvykių
registras
Administracinių
teisės pažeidimų
ir eismo įvykių
registras
Administracinių
teisės pažeidimų
ir eismo įvykių
registras
Administracinių
teisės pažeidimų
ir eismo įvykių
registras
Administracinių
teisės pažeidimų
ir eismo įvykių
registras
Administracinių
teisės pažeidimų
ir eismo įvykių
registras
Administracinių
teisės pažeidimų
ir eismo įvykių
registras
Administracinių
teisės pažeidimų
ir eismo įvykių
registras

Pagrindinė Informacija
Bendrieji administracinio
teisės pažeidimo ir eismo
įvykio duomenys:

Duomenys iš nuostatų
administracinio teisės pažeidimo padarymo data ir
laikas;

Detaliau išskaidyti duomenys
administracinio teisės pažeidimo padarymo data ir
laikas;

Papildomi administracinio informacija apie galiojančias administracines
teisės pažeidimo
nuobaudas;
duomenys:

informacija apie galiojančias administracines
nuobaudas;

Papildomi administracinio leidimo išdavimo data;
teisės pažeidimo
duomenys:

leidimo išdavimo data;

Papildomi administracinio išdavimo data;
teisės pažeidimo
duomenys:

išdavimo data;

Papildomi administracinio motorinių transporto priemonių kategorijos;
teisės pažeidimo
duomenys:

motorinių transporto priemonių kategorijos;

Papildomi administracinio administracinio teisės pažeidimo padarymo
teisės pažeidimo
priemonės ir įrankiai;
duomenys:

administracinio teisės pažeidimo padarymo
priemonės ir įrankiai;

Papildomi administracinio ATPK straipsnis, dalis, kurioje numatyta
teisės pažeidimo
atsakomybė už padarytą veiką;
duomenys:

ATPK straipsnis, dalis, kurioje numatyta
atsakomybė už padarytą veiką;

Papildomi administracinio kito teisės akto, už kurio pažeidimą asmuo
teisės pažeidimo
traukiamas administracinėn atsakomybėn,
duomenys:
pavadinimas, straipsnis (punktas);

kito teisės akto, už kurio pažeidimą asmuo
traukiamas administracinėn atsakomybėn
pavadinimas

Papildomi administracinio kito teisės akto, už kurio pažeidimą asmuo
teisės pažeidimo
traukiamas administracinėn atsakomybėn,
duomenys:
pavadinimas, straipsnis (punktas);

straipsnis
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Nr.
19.

20.

21.

22.

Registro
pavadinimas
Administracinių
teisės pažeidimų
ir eismo įvykių
registras
Administracinių
teisės pažeidimų
ir eismo įvykių
registras
Administracinių
teisės pažeidimų
ir eismo įvykių
registras
Administracinių
teisės pažeidimų
ir eismo įvykių
registras

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Papildomi administracinio kito teisės akto, už kurio pažeidimą asmuo
teisės pažeidimo
traukiamas administracinėn atsakomybėn,
duomenys:
pavadinimas, straipsnis (punktas);

Detaliau išskaidyti duomenys
punktas

Papildomi administracinio žyma, ar administraciniu teisės pažeidimu padarytas žyma, ar administraciniu teisės pažeidimu padarytas
teisės pažeidimo
(nepadarytas) turtinis nuostolis;
(nepadarytas) turtinis nuostolis;
duomenys:
Papildomi administracinio turtinio nuostolio dydis (žala), Lt;
teisės pažeidimo
duomenys:

turtinio nuostolio dydis (žala), Lt;

Papildomi administracinio žyma, ar turtinis nuostolis atlygintas (neatlygintas);
teisės pažeidimo
duomenys:

žyma, ar turtinis nuostolis atlygintas (neatlygintas);
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Priedas Nr. 18

Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Registro
pavadinimas
Lietuvos
statistikos
departamentas
Lietuvos
statistikos
departamentas
Lietuvos
statistikos
departamentas
Lietuvos
statistikos
departamentas
Lietuvos
statistikos
departamentas
Lietuvos
statistikos
departamentas
Lietuvos
statistikos
departamentas
Lietuvos
statistikos
departamentas
Lietuvos
statistikos
departamentas
Lietuvos
statistikos
departamentas
Lietuvos
statistikos
departamentas
Lietuvos
statistikos

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys

Makroekonominiai
duomenys

BVP;

BVP;

Makroekonominiai
duomenys

VKI;

VKI;

Makroekonominiai
duomenys

Nedarbo lygis;

Nedarbo lygis;

Makroekonominiai
duomenys

Demografinė struktūra pagal amžių;

Demografinė struktūra pagal amžių;

Makroekonominiai
duomenys

Demografinė struktūra pagal išsilavinimo lygį.

Demografinė struktūra pagal išsilavinimo lygį.

Gyventojai ir socialinė
aplinka

Švietimas

Valstybės skiriamos lėšos ikimokykliniam ugdymui

Gyventojai ir socialinė
aplinka

Švietimas

Valstybės skiriamos lėšos bendrajam ugdymui

Gyventojai ir socialinė
aplinka

Švietimas

Valstybės skiriamos lėšos profesiniam mokymui

Gyventojai ir socialinė
aplinka

Švietimas

Valstybės skiriamos lėšos aukštajam mokslui

Gyventojai ir socialinė
aplinka

Švietimas

Namų ūkių skiriamos lėšos ikimokykliniam
ugdymui

Gyventojai ir socialinė
aplinka

Švietimas

Namų ūkių skiriamos lėšos bendrajam ugdymui

Gyventojai ir socialinė
aplinka

Švietimas

Namų ūkių skiriamos lėšos profesiniam mokymui
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Nr.

Registro
pavadinimas

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys

departamentas
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Lietuvos
statistikos
departamentas
Lietuvos
statistikos
departamentas
Lietuvos
statistikos
departamentas
Lietuvos
statistikos
departamentas
Lietuvos
statistikos
departamentas
Lietuvos
statistikos
departamentas
Lietuvos
statistikos
departamentas
Lietuvos
statistikos
departamentas
Lietuvos
statistikos
departamentas

Gyventojai ir socialinė
aplinka

Švietimas

Namų skiriamos lėšos aukštajam mokslui

Gyventojai ir socialinė
aplinka

Švietimas

Dirbančių aukštajame moksle pedagogų vidutinis
darbo užmokestis

Gyventojai ir socialinė
aplinka

Švietimas

Dirbančių aukštajame moksle vidutinis pedagogų
amžius

Gyventojai ir socialinė
aplinka

Švietimas

Dėstytojų moterų skaičius aukštosiose mokyklose

Gyventojai ir socialinė
aplinka

Švietimas

Dėstytojų skaičius aukštosiose mokyklose

Gyventojai ir socialinė
aplinka

Švietimas

Dėstytojų turinčių daktaro laipsnį dalis

Gyventojai ir socialinė
aplinka

Švietimas

Kompiuterių skaičius bendrojo ugdymo įstaigose

Gyventojai ir socialinė
aplinka

Švietimas

Kompiuterių skaičius profesinio ugdymo įstaigose

Gyventojai ir socialinė
aplinka

Švietimas

Kompiuterių skaičius aukštojo mokslo įstaigose
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Priedas Nr. 19
Nr.

Registro
pavadinimas

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys

1.

Užsieniečių
registras

Registre tvarkomi šie
duomenys apie
užsieniečius:

Perkoduotas asmens kodas, jeigu užsieniečiui jis yra Perkoduotas asmens kodas, jeigu užsieniečiui jis yra
suteiktas Lietuvos Respublikos gyventojų registro
suteiktas Lietuvos Respublikos gyventojų registro
įstatymo nustatyta tvarka;
įstatymo nustatyta tvarka;

2.

Užsieniečių
registras

Registre tvarkomi šie
duomenys apie
užsieniečius:

pilietybė (pilietybės);

pilietybė (pilietybės);

3.

Užsieniečių
registras

Registre tvarkomi šie
duomenys apie
užsieniečius:

lytis;

lytis;

4.

Užsieniečių
registras

Registre tvarkomi šie
duomenys apie
užsieniečius:

gimimo data (metai, mėnuo, diena);

gimimo data (metai, mėnuo, diena);

5.

Užsieniečių
registras

Registre tvarkomi šie
duomenys apie
užsieniečius:

gimimo vieta;

gimimo vieta;

6.

Užsieniečių
registras

Registre tvarkomi šie
duomenys apie
užsieniečius:

gyvenamoji vieta,

gyvenamoji vieta,

7.

Užsieniečių
registras

Registre tvarkomi šie
duomenys apie
užsieniečius:

atvykimo į gyvenamąją vietą data;

atvykimo į gyvenamąją vietą data;

8.

Užsieniečių
registras

Registre tvarkomi šie
duomenys apie
užsieniečius:

jeigu užsienietis išvyksta gyventi į užsienį,
išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data;

jeigu užsienietis išvyksta gyventi į užsienį,
išvykimo vieta, valstybė

9.

Užsieniečių
registras

Registre tvarkomi šie
duomenys apie
užsieniečius:

jeigu užsienietis išvyksta gyventi į užsienį,
išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data;

ir išvykimo data

10.

Užsieniečių
registras

Registre tvarkomi šie
duomenys apie
užsieniečius:

valstybės, iš kurios užsienietis atvyko į Lietuvos
Respubliką, pavadinimas;

valstybės, iš kurios užsienietis atvyko į Lietuvos
Respubliką, pavadinimas;
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Nr.

Registro
pavadinimas

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys

11.

Užsieniečių
registras

Registre tvarkomi šie
duomenys apie
užsieniečius:

šeimyninė padėtis ir jos pasikeitimo data (metai,
mėnuo, diena);

šeimyninė padėtis ir jos pasikeitimo data (metai,
mėnuo, diena);

12.

Užsieniečių
registras

Registre tvarkomi šie
duomenys apie
užsieniečius:

išdavimo data

išdavimo data

13.

Užsieniečių
registras

Registre tvarkomi šie
duomenys apie
užsieniečius:

mirties data.

mirties data.
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Priedas Nr. 20

Nr.

Registro
pavadinimas

1.

SVEIDRA

2.

SVEIDRA

3.

SVEIDRA

4.

SVEIDRA

5.

SVEIDRA

6.

SVEIDRA

7.

SVEIDRA

8.

SVEIDRA

9.

SVEIDRA

10.

SVEIDRA

11.

SVEIDRA

12.

SVEIDRA

13.

SVEIDRA

14.

SVEIDRA

15.

SVEIDRA

16.

SVEIDRA

Pagrindinė Informacija
bendrieji draudžiamųjų
asmenų duomenys
bendrieji draudžiamųjų
asmenų duomenys
gydymo apskaitos lapų
duomenys
gydymo apskaitos lapų
duomenys
gydymo apskaitos lapų
duomenys
gydymo apskaitos lapų
duomenys
gydymo apskaitos lapų
duomenys
gydymo apskaitos lapų
duomenys
gydymo apskaitos lapų
duomenys
gydymo apskaitos lapų
duomenys
gydymo apskaitos lapų
duomenys
gydymo apskaitos lapų
duomenys
ASPĮ suteiktų paslaugų
duomenys
ASPĮ nustatytų diagnozių
duomenys
ASPĮ nustatytų diagnozių
duomenys
ASPĮ nustatytų diagnozių
duomenys

Duomenys iš nuostatų

Detaliau išskaidyti duomenys

Perkoduotas asmens kodas

Perkoduotas asmens kodas

užsienio valstybės suteiktas perkoduotas asmens
kodas ar kitas identifikavimo numeris
gydymo apskaitos lapo numeris

užsienio valstybės suteiktas perkoduotas asmens
kodas ar kitas identifikavimo numeris
gydymo apskaitos lapo numeris

gydymo apskaitos lapo tipas (ambulatorinio,
stacionarinio gydymo)
siuntimo gydytis požymis

gydymo apskaitos lapo tipas (ambulatorinio,
stacionarinio gydymo)
siuntimo gydytis požymis

asmens ligos istorijos numeris

asmens ligos istorijos numeris

atvykimo tipas

atvykimo tipas

hospitalizavimo dažnumo požymis

hospitalizavimo dažnumo požymis

gydymo pradžios data

gydymo pradžios data

gydymo rūšis

gydymo rūšis

gydymo pabaigos data

gydymo pabaigos data

gydymo rezultatas

gydymo rezultatas

diagnozės nustatymo data

diagnozės nustatymo data

ligos arba traumos kodas

ligos arba traumos kodas

ligos arba traumos pavadinimas

ligos arba traumos pavadinimas

ligos dažnumo požymis

ligos dažnumo požymis
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Priedas Nr. 21

Nr.

Registro
pavadinimas

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų

1.

Darbo biržos IS Asmens duomenys

Perkoduotas asmens kodas

2.

Darbo biržos IS Registracijos žymos

darbo ieškančio asmens registracijos data

3.

Darbo biržos IS Registracijos žymos

darbo ieškančio asmens registracijos numeris

4.

Darbo biržos IS Registracijos žymos

užimtumas

5.

Darbo biržos IS Asmens duomenys

pilietybė

6.

Darbo biržos IS Darbinė veikla

Individuali įmonė

7.

Darbo biržos IS Darbinė veikla

Individuali veikla

8.

Darbo biržos IS Darbinė veikla

Ūkininko ūkis

9.

Darbo biržos IS Darbinė veikla

10.

Darbo biržos IS Darbinė veikla

paskutinė (iki registravimosi darbo biržoje)
darbovietė
priėmimo data

11.

Darbo biržos IS Darbinė veikla

atleidimo data

12.

Darbo biržos IS Darbinė veikla

profesija/pareigos

13.

Darbo biržos IS Darbinė veikla

atleidimo priežastis

14.

Darbo biržos IS Nedarbo socialinės
išmokos skyrimas

bendras valstybinio socialinio draudimo stažas
(mėnesiais)
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Priedas Nr. 22

Nr.

Registro
pavadinimas

Pagrindinė Informacija

Duomenys iš nuostatų
Perkoduotas asmens kodas

BPIS

Stojančio identifikavimo
duomenys
Registracijos žymos

3.

BPIS

Registracijos žymos

Pageidavimų prioritetas

4.

BPIS

Registracijos žymos

Pageidaujama studijų vieta

5.

BPIS

Asmens duomenys

Pageidaujamos aukštosios mokyklos kodas

6.

BPIS

Darbinė veikla

Pageidaujamos studijų srities kodas

7.

BPIS

Darbinė veikla

Pageidaujamos studijų krypties kodas

8.

BPIS

Darbinė veikla

Pageidaujamos studijų programos kodas

9.

BPIS

Darbinė veikla

Granto suteikimo požymis

10.

BPIS

Darbinė veikla

Eilės numeris atitinkamoje konkursinėje eilėje

11.

BPIS

Darbinė veikla

Eilės numeris atitinkamajame kviečiamųjų sąraše

1.

BPIS

2.

Konkursinis balas
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