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Realybė

• Savivaldybės savarankiškai funkcijai 
įgyvendinti valstybė investavo pilotinį projektą 
+ investavo daugiau nei 3 mln.eurų

• Stebėsenai atlikti skubiai pritaikyti institucijų, 
programų ir mokinių registrai 

• Laiko didelis trūkumas. Naujas periodas sausio 
1 d.?



Duomenų srautai

???                                                     ???

Teikėjo registracija ŠMIRe

Programos registracija KTPRR

Vaikų registracija MR

Viešas duomenų teikimas 
AIKOS 
• vaikų svetainė – būreliai, 
• suaugusių svetainė – Registrai

PAKIS 
• El. akreditavimas (sav. sprendimas)
• Teikėjo informavimas apie vaikų 

pasirinkimą

Ataskaitos ŠVISe

Savivaldybės informacinė sistema Mokyklos el. dienynai



Teikėjo registracija

• Teikėjai registruojami Švietimo 
ir mokslo institucijų registre 
(ŠMIR)

• Registracija galima pastoviai 

• Registracijos taisyklės, atitinka 
esančias: nieko naujo 

Papildomas savivaldybės 
darbuotojo rūpestis:

• Įvertinus naują instituciją, 
pažymėti jos atitiktį ŠMIRe

• Panaikinti atitikti jei buvo 
problemų iki gruodžio 31 d.



Programų registracija

• Programos registruojamos į Kvalifikacijos tobulinimo ir 
programų renginių registrą (KTTPR)

• Registracija galima pastoviai

• Registruojant teikėjai prisega 4 priedą į KTPRR (ir/arba 
popierinę savivaldybei)

• Savivaldybė: 

1. Pratęsti  akredituotų programų akreditaciją. Tam 
savivaldybe turi priimti sprendimą. Sprendimas 
įrašomas prie kiekvienos programos, kaip naujas 
akreditavimo įrašas. 

2. Kviesti teikti naujas programas ir akredituoti jas pagal
jau esamą tvarką

• Siūlyti/raginti teikėjus nebevykdomas programas 
išregistruoti
Programa išregistruojama:
- programos turinys neatitinka pakitusių reikalavimų;
- programa nenaudojama trejus metus;
- programa pakeičiama arba sujungiama su kita programa;



Programų ir švietimo tiekėjų 
vaizdavimas AIKOS

• Visi vartotojai informaciją gali matyti AIKOS svetainėje:
– kaip registrų informaciją 

– vaikų svetainėje kaip būrelius



Mokinių registracija

• Tiekėjai turi: 
– Iki gruodžio 31 d. išregistruoti Mokinių registre vaikus, jei baigė ar nustojo lankyti 

programą.
– Nuimti krepšelio finansavimą jei mokinys tęsia programą, bet negauna krepšelio 

finansavimo (alternatyva nuimti visiems mokinimas NŠV krepšelio finansavimą sausio 1 
d., bei leisti tiekėjams pagal atskirą nurodymą tai iš naujo žymėti)

–

– P.S. Nera automatinio finansavimo požymio prie vaiko nuėmimo, jei programai 
akreditacija nepratęsiama…..

• Teikėjas gauna prisijungimus
– savivaldybės, jeigu mokyklos priklausomybė  savivaldybės;
– ITC, jeigu mokyklos priklausomybė valstybinė arba nevalstybinė;

• Teikėjas turi užtikrinti duomenų saugą. Prie MR gali jungtis, registruoti mokinius ir tvarkyti duomenis tik tas asmuo, 
kuris gavo prisijungimą.

• Teikėjas sukuria grupę, registruoja mokinius, jeigu KTPRR įregistravo programas.
• Registruoti gali visus mokinius, tačiau finansavimą iš „krepšelio“ gali žymėti tik vienas tiekėjas vienam mokiniui.
• Formuoja įvairius sąrašus
• Išregistruoja mokinius, jeigu nutraukiama mokymosi sutartis, ir nurodo mokinio išvykimo datą, direktoriaus 

įsakymo numerį ir išvykimo priežastį.

• Savivaldybė „mato“ savo vaikus, užtikrinant duomenų  saugą



Ataskaitos

• Tiekėjai ir savivaldybės turės 
patvirtinti duomenis, nurodyti 
panaudotas lėšas

• Formas yra prie tvarkos

• Instituciju ir savivaldybių 
atstovai turės prisiregistruoti 
prie ŠVIS atsiųsdami tam 
tikslui anketą (nuo sausio 1 d.)



Siūlymai 2016 metais

• Sudaryti galimybes savivaldybėms naudotis – PAKIS sistema 
(akredituojant el. būdu teikėjus ir programas, renkantis 
vaikams el. būdu institucijas)

• Atsisakyti 4 mokykla statistinės formos. Formuoti ŠVIS’e
neformalaus vaikų švietimo statistiką ir stebėseną iš registrų 
duomenų.



PAKIS leidžia perkelti į

elektroninę erdvę:

NVŠ teikėjų atitikties tvirtinimą

(Savivaldybės darbuotojams)



PAKIS leidžia perkelti į

elektroninę erdvę:

NVŠ programų

vertinmą/akreditavimą

(Savivaldybės darbuotojams)



PAKIS leidžia perkelti į

elektroninę erdvę:

Programų paiešką, registraciją į

būrelius

(tėvams, vaikams)



PAKIS

• Projektinis produktas (nuostatai baigė galioti pasibaigus 
projektui). Programinė įranga atnaujinta dėl 
pasikeitusių ryšių su registrais

• Savivaldybės sprendimas naudoti. Nuostatai 
savivaldybes?

• PAKIS programinės įrangos pateikimas savivaldybei 
naudoti (Nemokamai? Pakeitimai?)

• ŠMM stebėsenai pakanka registrų duomenų


