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Naudojamos santrumpos
E. paslauga, el.
paslauga,
elektroninė
paslauga

Viešoji arba administracinė paslauga, teikiama gyventojams ir (arba) verslo
įmonėms nuotoliniu būdu, pasinaudojant įvairiais IRT kanalais ir priemonėmis
(pavyzdžiui, kompiuteriu, mobiliuoju telefonu, interaktyvia skaitmenine
televizija ar kt.), kuri apima visą veiksmų seką nuo paslaugos inicijavimo
momento iki siekiamo paslaugos rezultato suteikimo

IS

Informacinė sistema

LR

Lietuvos Respublika

Projektas,
Programa, ISIS,
Švietimo vartai

Projektas „Švietimo vartai“

TTVS

Valstybinės mokesčių inspekcijos Tapatybės ir teisių valdymo sistema

ITC, ŠITC

Švietimo informacinių technologijų centras

UPC

Ugdymo plėtotės centras

IKT

Informacinės komunikacinės technologijos

El. dienynai

Elektroniniai dienynai

AIKOS

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema

ŠVIS

Švietimo valdymo informacinė sistema

KRISIN

Švietimo ir mokslo informacinių sistemų, registrų ir kvasifikatorių apskaitos
informacinė sistema

LAMA BPO

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendram priėmimui organizuoti

SMIS

Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema

PAKIS

Pasirenkamojo vaikų švietimo informacinė sistema

E. sveikata,
ESPBI

E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros plėtros informacinė
sistema

VIISP

Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma

ŠMM

Švietimo ir mokslo ministerija

NVŠ

Neformalusis vaikų švietimas

PVK

Projekto valdymo komitetas

SDN

Socialinė diskonto norma

ŠMIR

Švietimo ir mokslo institucijų registras

KTPRR

Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registras

TaMo

Elektroninis dienynas „Tavo mokykla“

MUKIS

Mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema
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1. Santrauka
Švietimo vartai diegiami, siekiant mažinti administracinėms veikloms sugaištamo švietimo
paslaugų naudotojų ir švietimo institucijų darbo laiko kiekį, didinti esamų informacinių sistemų
integraciją ir didinti teikiamų paslaugų efektyvumą, kuriant naujas sudėtines el. paslaugas ir
perkeliant su švietimu susijusių paslaugų valdymą ir teikimą į elektroninę erdvę.
Švietimo vartų poreikis grindžiamas šiuo metu neefektyviu švietimo paslaugų administravimo
procesu, sudėtingu viešųjų paslaugų gavimu ir ribotu esamų informacinių sistemų integralumu,
neužtikrinanačiu efektyvaus elektroninių išteklių panaudojimo vaikų ugdymo, pedagogų
kvalifikacijos kėlimo ir individualizuotų paslaugų teikimo srityse.
Švietimo vartų sukūrimą inicijuojančiai institucijai Švietimo informacinių technologijų centrui
yra priskirtos funkcijos susijusios su švietimo informacinių sistemų priežiūra, tvarkymu,
integralios švietimo informacinės sistemos kūrimu.
Švietimo vartų sukūrimui reikalingos investicijos sudaro 8,6 mln. Eur. Kadangi Programa
finansiniu požiūriu yra negyvybinga, numatomi finansavimo šaltiniai apima ES socialinės
paramos fondo lėšas. Galima valstybės informacinės sistemos nauda apima darbo laiko
sutaupymą administracines paslaugas perkeliant į elektroninę erdvę ir kuriant sudėtines el.
paslaugas pagal gyvenimo atvejus.
Bendra Programos įgyvendinimo vertė sudaro beveik 80 mln. Eur, todėl Programos
įgyvendinimas yra tikslingas vertinant socialiniu-ekonominiu požiūriu.
Švietimo vartų Programą planuojama įgyvendinti trimis projektais: 1) elektroninių paslaugų
(administracinių ir portfelio valdymo) sukūrimas, pagrindinių švietimo IS ir registrų integracijų
sukūrimas 2) vieningo mokinio pažymėjimo sukūrimas, kitų valstybės ir švietimo informacinių
sistemų integracija 3) atitinkamo detalumo švietime kaupiamų duomenų atvėrimas visuomenei.
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2. Veiklos srities, kurios vykdymo funkcijas numatoma
kompiuterizuoti, analizė
2.1. Su Projektu susijusi ŠITC veikla
2.1.1. Projekto ir ŠITC veiklos krypčių sąsajos
Projekto tikslas ir laukiami rezultatai yra nukreipti į švietimo informacinių sistemų ir registrų
ekosistemos gerinimą užtikrinant vieningą prieigą, informacijos pateikimą ir elektroninių
paslaugų teikimą sukuriant Švietimo vartus.
Švietimo vartų sukūrimas glaudžiai susijęs su šiomis ŠITC atliekamomis veiklomis:



IKT diegimo švietimo sistemoje organizavimas, vykdymas ir koordinavimas;
švietimo duomenų bazių, registrų, informacinių sistemų diegimas, plėtojimas,
administravimas ir naudojimo koordinavimas.

Švietimo vartų Projektas siejamas su švietimo institucijų paslaugų teikimo efektyvumo didinimu.
Įgyvendinus Projektą bus atsisakoma dalies popierinių dokumentų pateikimo tarp skirtingų
institucijų, taip taupant paslaugų gavėjų ir teikėjų laiką. Įgyvendinus Projektą bei išgryninus ir
tiksliai apibrėžus esamų IS ir registrų vietą švietimo paslaugų ekosistemoje bus užtikrintas
geresnis esamų švietimo IS ir registrų valdymas. Naujoji švietimo išteklių informacinė sistema
ilgainiui leis sumažinti administracines ir duomenų laikymo sąnaudas, nes bus pereita prie labiau
kompiuterizuotų paslaugų ir efektyviau išnaudojamų duomenų centrų. Švietimo vartuose bus
pateikiamas konsoliduotas prieinamų švietimo srities paslaugų katalogas, kuris šiandien dažnam
švietimo dalyviui nėra žinomas dėl informacijos gausos ar fragmentiškumo.
Netiesiogiai Švietimo portalas prisidės prie švietimo srities paslaugų populiarinimo ir kokybės
gerinimo.
2.1.2. Esamas kompiuterizavimo lygis
IKT panaudojimas Lietuvos švietimo sektoriuje
Europos Komisijos atlikto tyrimo „Mokyklų apklausa: IKT švietime“ duomenimis, Lietuvoje
mokiniai yra gerai aprūpinti kompiuteriais (100 mokinių tenka apie 20 kompiuterių) ir beveik
visos mokyklos (99,8 proc.) turi internetą. Mokyklose apie 40 proc. mokytojų darbo vietų yra
kompiuterizuotos ir daugiau nei pusė mokytojų (apie 68 proc.) yra mokęsi taikyti IKT pamokose,
tačiau visgi jiems trūksta motyvacijos naudoti IKT priemones pamokų metu. Nors aprūpinimas
IKT priemonėmis ir yra aukštas, Lietuvoje, lyginant su kitomis Europos šalimis mažai mokyklų
(32 proc.) naudojasi mokymosi virtualiomis informacinėmis sistemomis (Europos šalių vidurkis
– 61 proc.).
El. dienynai mokyklose
Tyrimo „Mokyklų apklausa: IKT švietime“ duomenimis apie 80 proc. mokyklų naudoja el.
dienynus. Pagrindiniai el. dienynai, naudojami Lietuvos mokyklose:





Informacinė mokyklos sistema „BFT Veritus“1 (www.naujamokykla.lt);
Informacinė sistema „Elektroninis dienynas“;
Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos el. dienynas;
Projektas www.dienynas.lt;
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„Spiral Universe“ el. dienynas;
„Mano dienynas“;
Projektas „Tavo mokykla“ (sutrumpintai „TaMo“).

El. dienynai ne tik palengvina pedagogų darbą, tačiau ir suteikia didesnį informuotumą mokinių
tėvams.
Švietimo informacinių sistemų ir registrų gausa
Šiuo metu Lietuvoje egzistuoja didelė švietimo interneto svetainių, IS, registrų įvairovė: daugiau
nei 30 valstybinių informacinių sistemų ir 9 registrai, atskiros ir vidinės ugdymo įstaigų
informacinės sistemos ir t.t. Toliau esančioje lentelėje pateikiamas pagrindinių informacinių
sistemų ir registrų sąrašas.
1 lentelė. Informacinės sistemos ir registrai
INFORMACINĖS SISTEMOS
Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo
sistema (AIKOS)

3.
5.

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS)
4.
Nacionalinio atviros prieigos mokslinių tyrimų
6.
duomenų archyvo informacinė sistema
Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių
8.
mokinių informacinė sistema
Švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas)
10. Neformaliojo švietimo programų ir objektų
vadovų informacinė sistema
virtualios mokymosi aplinkos informacinė sistema
Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas
12. Stipendijų ir finansinės paramos studentams
informacinė sistema
informacinė sistema
Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos
14. Elektroninių leidinių valdymo informacinė sistema
informacinė sistema
Lietuvos mokslo tarybos projektų administravimo
16. Nacionalinio egzaminų centro informacinė sistema
informacinė sistema
Aukštųjų mokyklų studentų ir absolventų karjeros
18. Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų
valdymo informacinė sistema
informacinė sistema
Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
20. Lietuvos mokslo ir studijų informacinės sistemos/
informacinė sistema
Institucijų mokslo ir studijų informacinė sistema
Lietuvių šneka valdomų paslaugų informacinė
22. Pasirenkamojo vaikų ugdymo eksperimentinė
sistema
informacinė sistema
Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių
24. Paskolų studentams suteikimo, administravimo ir
informacinė sistema
grąžinimo informacinė sistema
Lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės
26. ŠMM ir jai pavaldžių institucijų finansų valdymo ir
informacinė sistema
apskaitos informacinė sistema
REGISTRAI

7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.

Anglų-lietuvių-anglų ir prancūzų-lietuvių-prancūzų
kalbų mašininio vertimo, paremto statistiniais
metodais, informacinė sistema
Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema
Švietimo ir mokslo informacinių sistemų, registrų ir
klasifikatorių apskaitos informacinė sistema
Virtuali istorinė Lietuva: LDK informacinė sistema

1.

Pedagogų registras
Studentų registras
Mokinių registras
Švietimo ir mokslo institucijų registras
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registras
Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registras
Diplomų ir atestatų registras
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8.
9.

Licencijų registras
Išsilavinimo pažymėjimų blankų registras
KITI INFORMACINIAI IŠTEKLIAI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP)
Mokyklų elektroniniai dienynai (TaMo dienynas, Mano dienynas, ir t.t.)
SODRA informacinės sistemos
e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema (ESPBI)
Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė (MUKIS)
Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema (SMIS)
Skaitmeninių mokymo priemonių elektroninė erdvė Ugdymo sodas
Duomenų pieva
Ikimokyklinis.lt

Nors informacinių išteklių gausa sukuria platesnes galimybes naudotojams – švietimo
darbuotojams, mokiniams, studentams, tėvams – tai kartu sukelia ir įvairių nepatogumų, tokių
kaip fragmentiškas informacijos pateikimas skirtingose IS, svetainėse ar registruose; tie patys
funkcionalumai kuriami ir vėliau administruojami skirtingose IS, svetainėse ar registruose ir taip
netaupomi ištekliai; integralumo tarp sistemų trūkumas bei tos pačios informacijos pateikimas
kelis kartus.
Portalas E. mokykla
2004 m. buvo inicijuotas mokslinis tyrimas „Švietimo interneto vartai (portalas)“ siekiant
išsiaiškinti poreikį skaitmeninėms mokymo ir mokymosi priemonėms bei tinkamiausiam jų
pateikimo būdui. Tyrimo metu buvo identifikuotas poreikis įdiegti bendrąjį lavinimą teikiančių
švietimo įstaigų portalą (interneto vartus), kurio pagalba moksleiviai, jų tėvai, mokytojai bei
asmenys, atsakingi už švietimo valdymą, galėtų vienoje vietoje gauti visą mokymui(si)
reikalingą informaciją bei įvairias elektronines paslaugas. Remiantis šiais rezultatais 2006 m.
buvo pradėtas kurti Švietimo portalas „E. mokykla“ ir 2007 m. portalas jau buvo pilnai
funkcionuojantis.
2011 metais buvo pradėtas įgyvendinti projektas „Portalo „E. mokykla“ plėtra“. Šio projekto
pagrindinis tikslas buvo plėtoti skaitmeninio ugdymo turinio prieinamumą Švietimo portale „E.
mokykla“, tobulinant pedagogų kompetencijas ir gerinant ugdymo turinio posistemės teikiamų
paslaugų kokybę. Projekto metu buvo norima išanalizuoti Lietuvos švietimo darbuotojų
poreikius, atnaujinti Švietimo portalo Ugdymo turinio posistemę ir plėtoti Lietuvos švietimo
darbuotojų kompetencijas.
Skatinant didesnį švietimo darbuotojų, mokinių, studentų, pedagogų, tėvų ir t.t. naudojimąsi
švietimo informacinėje ekosistemoje veikiančiomis interneto svetainėmis, IS, registrais bei
didinant naudojimosi jomis patogumą, planuojama suteikti galimybę švietimo bendruomenei
naudotis IKT priemonėmis centralizuotai – „vieno langelio“ principu reorganizuojant portalą į
Švietimo vartus.
Taigi, Lietuvoje IKT panaudojamumas švietimo sektoriuje yra didelis: platus aprūpinimas IKT
priemonėmis, informacinių sistemų ir registrų gausa. Tačiau pagrindinis iššūkis – šių
informacinių sistemų ir registrų integralumas ir kuriama nauda vartotojui – pedagogui, mokiniui,
studentui, tėvams ir kitiems švietimo dalyviams.
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2.2. Teisės aktai ir strateginiai dokumentai
Šiame skyriuje analizuojami įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriais reglamentuojama numatoma
kompiuterizuoti veiklos sritis, bei aktualūs strateginiai dokumentai. Analizė skirstoma pagal šias
sritis:







ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas;
bendrasis ugdymas;
profesinis mokymas;
aukštasis mokslas;
suaugusiųjų švietimas;
neformalusis švietimas.

Bendri įstatymai, teisės aktai ir kiti dokumentai















Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Naujausia redakcija 2003 m. birželio 28 d.: Nr.
IX-1630, 2003-06-17;
Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija (nustatomi Lietuvos švietimo politikos
prioritetai, ilgalaikiai švietimo tikslai, švietimo turinio kaitos kryptys, finansavimo
prioritetai), patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo, 2013 m.
Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas, 2011 m.
gruodžio 15 d., Nr. XI-1807;
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996 m. birželio 11
d., Nr. I-1374;
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus
įsakymas dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos
patvirtinimo, 2014 m. vasario 25 d., Nr. T-29;
Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos
aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu
Nr. 180;
Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29;
Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, saugos dokumentų
turinio gairių aprašas ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių
sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716;
Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių
sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.
1V-832;
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas, 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI1281;
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 914;
Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį lavinimą ir profesinį
mokymą 2008–2012 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2530;
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Švietimo valdymo informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2006 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. ISAK-2179 ir Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl nuostatų pakeitimų 2011 m. spalio
10 d. įsakymu Nr. V-1832;
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, 2009 m. balandžio 30 d., Nr. XI-242;
Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas, 2011 m.
gruodžio 15 d., Nr. XI-1807;
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas “Dėl švietimo ir mokslo
ministro 2006 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. ISAK-1978 “Dėl švietimo portalo nuostatų
patvirtinimo” pakeitimo” ir švietimo portalo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2006 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-1987 (Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1646
redakcija);
Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus įsakymas dėl švietimo portalo
modulių tvarkos aprašų patvirtinimo 2011 spalio 11d., Nr. V1-120. Švietimo portalo
leidinių modulio, interneto dienoraščių modulio ir bendradarbiavimo grupių modulio
tvarkų aprašai;
Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus įsakymas dėl švietimo portalo
autorizavimo posistemės ir renginių modulio tvarkos aprašų patvirtinimo, 2011 m.
gegužės 27 d., Nr. V1-66. Autorizavimo posistemės ir renginių modulio tvarkų aprašai;
Mokymosi objektų (skaitmeninių mokymo priemonių) aprašų saugyklos modulio tvarkos
aprašas, patvirtintas švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus 2009
lapkričio 2 d. Nr. įsakymu V1-129;

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas




Rekomendacijos savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, patvirtintos LR švietimo ir mokslo
ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. Isak-918;
Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas
įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29
d. įsakymu Nr. Isak-2173.

Bendrasis ugdymas





Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Švietimo ir
mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1801;
Naudojimosi elektroniniu mokinio pažymėjimu taisyklės;
Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose įsakymas Nr. 301,
patvirtintas LR Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. (Naujausia
redakcija: 2009 12 29 Nr. V-1072);
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas, patvirtintas
LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556.

Profesinis mokymas


Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas, 1997 m. spalio 14 d., Nr. VIII-450;
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Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą
bendrųjų kriterijų sąrašas, patvirtintas LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 20
d. įsakymu Nr. V-1369;
Priėmimo į valstybines profesines mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas LR Švietimo ir
mokslo ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. ĮSAK-1876;
Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose švietimo ir mokslo ministerija
įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo pertvarkos 2014–2016 metų
bendrasis planas, patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. liepos 18 d.
įsakymu Nr. V-666;
Asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją, priėmimo į profesinio mokymo
įstaigas, kuriose Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina valstybės kaip savininko
teises, tvarkos aprašas, patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 3 d.
įsakymu Nr. ISAK-1873;
Kvalifikacijos pažymėjimo, profesinio mokymo pažymėjimo, profesinio mokymosi
pasiekimų pažymėjimo, pažymėjimo, kompetencijų įvertinimo pažymėjimo turinio,
formos ir išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m.
vasario 6 d. įsakymu Nr. V-209.

Aukštasis mokslas



LR Mokslo ir studijų įstatymas;
Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2015 metais tvarkos
aprašas, patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr.
V-366.

Suaugusiųjų švietimas











Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas, 1998 m. birželio 30
d., Nr. VIII-822;
LR reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimas,
patvirtintas LR Vyriausybės, 2008 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 637;
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir
pripažinimo aukštosiose mokyklose rekomendacijos, patvirtintos LR Švietimo ir mokslo
ministro įsakymu, 2010 m. gruodžio 15 d. Nr. V-2319;
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 30.d. įsakymu Nr. V-899;
Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą
organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos
tobulinimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007
m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ĮSAK-556 su vėlesniais pakeitimais;
Profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. ĮSAK-591 su vėlesniais
pakeitimais;
Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos
tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklės, patvirtintos LR švietimo ir
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mokslo ministro 2006 m. sausio 23 dienos įsakymu Nr. ĮSAK-109, 2008-04-22 įsakymo
redakcija;
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas.

Neformalusis švietimas




Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-554 redakcija;
Neformaliojo vaikų švietimo finansavimo tobulinimo veiksmų planas 2014–2016 m.,
patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. spalio 18 d.
įsakymu Nr. V-972;
LR Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d.
nutarimo Nr. 785 „Dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos
patvirtinimo“ pakeitimo, 2014 m. gruodžio 23 d., Nr. 1455.

2.3. Naudotojų poreikiai
Įgyvendinant Projektą svarbu išsiaiškinti ir patenkinti naudotojų poreikius. Išskiriamos keturios
pagrindinės naudotojų grupės:
Vaikai / mokiniai / studentai / suaugusieji – tiesioginiai skirtingų ugdymo etapų ugdymo
paslaugų gavėjai.








Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (vaikai). Vaikai nesinaudoja švietimo srities
elektroninėmis paslaugomis, jų poreikius reprezentuoja tėvai;
Bendrasis ugdymas (mokiniai). Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai didžiąją dalį šio
mokymosi etapo yra nepilnamečiai ir todėl naudojantis švietimo paslaugomis juos
reprezentuoja tėvai. Suėjus pilnametystei, mokiniai įgyja teisę patys būti atsakingi už
švietimo paslaugų pasirinkimą ir užsisakymą;
Profesinis ir aukštasis išsilavinimas (studentai). Didžioji profesinių mokyklų mokinių
dalis yra patys atsakingi už švietimo paslaugų pasirinkimą ir užsisakymą;
Suaugusiųjų formalusis ir neformalusis švietimas (suaugusieji). Suaugusiesiems,
neįgijusiems bendrojo išsilavinimo, yra galimybė šį išsilavinimą įgyti suaugusiųjų
formaliojo švietimo įstaigose, o norintiems tobulinti kvalifikaciją, yra galimybė
papildomai mokytis kvalifikacijos tobulinimo programose; suaugusieji yra patys
atsakingi už švietimo paslaugų pasirinkimą ir užsisakymą;
Neformalusis ugdymas (vaikai). Mokiniai didžiąją dalį šio mokymosi etapo yra
nepilnamečiai ir todėl naudojantis švietimo paslaugomis juos reprezentuoja tėvai. Suėjus
pilnametystei, mokiniai įgyja teisę patys būti atsakingi už švietimo paslaugų pasirinkimą
ir užsisakymą;

Tėvai – atsakingi už savo nepilnamečių vaikų ugdymo galimybių užtikrinimą.
Bendra tėvų atsakomybė numatyta LR Konstitucijos 38 straipsnyje: ,,Tėvų teisė ir pareiga –
auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti“.
Tėvai gauna informaciją apie vaikų pasiekimus, yra atsakingi už vaikų registraciją į
ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigas.
Pedagogai – kvalifikuoti ugdymo specialistai. Ši naudotojų grupė apima ikimokyklinio,
bendrojo, profesinio, aukštojo ir neformaliojo ugdymo specialistus. Pedagogai naudojasi
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prieinamu ugdymo turiniu, informuoja tėvus / vaikus apie ugdymo pasiekimus, dalyvauja
kvalifikacijos tobulinimo programose.
Kiti švietimo institucijų darbuotojai – su ugdymo procesu susijusių institucijų darbuotojai.
Šioje naudotojų grupėje yra ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo įstaigų, profesinių ir aukštųjų
mokyklų administracijų darbuotojai, su švietimu susijusių institucijų darbuotojai. Švietimo
institucijų darbuotojai dalyvauja vykdant švietimo organizavimą ir įgyvendinimą, švietimo
paslaugų administravimą, teikiant pačias švietimo paslaugas, atliekant ugdymo pasiekimų
analizę ir t.t. Toliau lentelėje pateikiami naudotojų tikslinių grupių poreikiai.
2 lentelė. Naudotojų poreikiai
Nr.

1.

2.

3.

4.

Naudotojas

Pagrindiniai poreikiai

Vaikai / mokiniai /
studentai / suaugusieji

 Greičiau ir patogiau užsiregistruoti į ugdymo įstaigą ar ją pakeisti, rasti
visą susijusią aktualią informaciją;
 Lengvai pasiekti visą aktualią ugdymo turinio informaciją;
 Vienoje vietoje patogiai kaupti visą informaciją, susijusią su ugdymo
pasiekimais, lankytomis ugdymo įstaigomis ir t.t.

Tėvai

 Greičiau ir patogiau užregistruoti vaiką į ugdymo įstaigą ar ją pakeisti,
pateikti reikalingus duomenis ir rasti visą susijusią aktualią informaciją;
 Vienoje vietoje patogiai rasti visą informaciją, susijusią su vaiko
ugdymo pasiekimais, lankytomis ugdymo įstaigomis ir t.t.
 Patogiai ir vienoje vietoje bendrauti su pedagogais ar ugdymo įstaigos
administracija, gauti jų teikiamą aktualią informaciją.

Pedagogai

 Patogiai ir vienoje vietoje rasti visą konsoliduotą informaciją apie
kvalifikacijos tobulinimo galimybes, su švietimu susijusius įvykius ar
renginius ir į juos užsiregistruoti;
 Vienoje vietoje ir patogiai pasiekti visą aktualią ugdymo turinio
informaciją;
 Patogiai perduoti svarbią su ugdymo procesu susijusią informaciją
tėvams ir mokiniams (susirinkimai, pastabos ir t.t.).

Kitos švietimo institucijos ir
jų darbuotojai:

 ŠMM:
 užtikrinti geresnį ir patogesnį švietimo paslaugų prieinamumą;
 skatinti pedagogus nuolat tobulinti profesinę kvalifikaciją;
 užtikrinti esamų švietimo informacinių sistemų prieinamumą ir
efektyvų naudojimąsi jomis;
 didinti neformaliojo švietimo prieinamumą;
 sudaryti sąlygas asmenims valdyti savo karjerą virtualioje
erdvėje, skatinant ugdymosi tęstinumą.
 ŠITC:
 didinti švietimo informacinių sistemų ir registrų ekosistemos
integralumą, prieinamumą, patogumą ir naudojimąsi;
 sutaupyti švietimo informacinių sistemų ir registrų priežiūros
administracinius kaštus;
 plėsti švietimo el. paslaugas.
 Kitos nacionalinio ir savivaldybių lygmens švietimo institucijos:
 lengvai ir patogiai rasti visą aktualią, su švietimu susijusią
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informaciją;
 patogiau bendradarbiauti su kitomis švietimo institucijomis.

2.4. Projekto tikslas, uždaviniai ir pagrindinės funkcijos
Projekto tikslas – integruoti švietimo informacinius išteklius, plėtojant švietimo elektronines
paslaugas, ilgainiui mažinant administracines išlaidas, sukuriant ekonominę-socialinę naudą
švietimo paslaugų gavėjams, įgyvendinant valstybinėje švietimo strategijoje ir kituose
strateginiuose dokumentuose numatytus tikslus.
Projekto numatytam tikslui pasiekti yra išskiriami penki pagrindiniai uždaviniai:
1. sukurti informacinių išteklių informacinę sistemą – Švietimo vartus (ISIS);
2. atnaujinti ir suderinti esamus švietimo registrus ir kitas švietimo informacines sistemas su
Švietimo vartais;
3. suderinti kitų žinybų (pvz.: e. sveikatos sprendimai, VIISP), privačių tiekėjų (el.
dienynai) sistemas su Švietimo vartais;
4. suderinti skirtingų tipų mokinių pažymėjimus;
5. užtikrinti švietimo dalyvių informavimą apie ISIS teikiamas paslaugas.
Pagrindinės funkcijos
Sukūrus Švietimo vartus, atnaujinus ir suderinus esamus švietimo registrus ir kitas švietimo, kitų
žinybų bei privačių tiekėjų informacines sistemas bei suderinus skirtingų tipų mokinių
pažymėjimus, bus realizuotos tokios funkcijos:







registracija / priėmimas į1: ikimokyklinį ugdymą, bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą,
suaugusiųjų bendrąjį ugdymą, aukštąjį mokslą, vaikų neformalųjį ugdymą, suaugusiųjų
neformalųjį ugdymą;
portfelio duomenų peržiūra ir valdymas;
vieninga prieiga prie ugdymo turinio;
personalizuotas kvalifikacijos tobulinimo valdymas;
naujienų prenumerata;
vieninga prieiga prie kitų švietimo IS ir registrų.

2.5. Projekto įgyvendinamumo vertinimo kriterijai
Projekto tikslas bus laikomas įgyvendintu, kai bus įgyvendinti Projekto kriterijai:




1

Veiklų kriterijai;
Produkto kriterijai;
Rezultato kriterijai.

programas / įstaigas
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3 lentelė. Projekto tikslų įgyvendinamumo kriterijai
Kriterijaus tipas

Veiklų kriterijai

Rezultatų
kriterijai

Produkto
kriterijai

Kriterijaus pavadinimas

Matavimo
vienetas

Kriterijaus reikšmė
(įgyvendinus Projektą)

Sukurti Švietimo vartai (ISIS)

Skaičius

1 vnt. (sukurta ir įdiegta
Švietimo vartų
informacinė sistema)

Atnaujinti esamus švietimo registrus ir informacines
sistemas

Skaičius

Iki 16 vnt. (atnaujinti
esami švietimo registrai ir
informacinės sistemos)

Suderinti skirtingų tipų mokinio pažymėjimai

Skaičius

300 tūkst.

Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu
teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis
paslaugomis, dalis

Procentas

63 proc. (2014 m. – 42
proc.) – ekspertinis
vertinimas

Skaičius

15 (sukurta 15 naujų
švietimo el. paslaugų) –
ekspertinis vertinimas

Sukurtų elektroninių paslaugų skaičius

2.6. Prognozuojama Projekto įtaka uždavinių sprendimui
Planuojama, kad Projekto įgyvendinimas turės įtaką įvairiose srityse: ekonominėje, teisinėje,
organizacinėje, technologijų ir socialinėje.
4 lentelė. Projekto įtaka uždavinių sprendimui
Įtakos sritis
Ekonominėsocialinė

Prognozuojama įtaka









Supaprastinus elektroninių paslaugų teikimo procesą, bus sutaupomas švietimo dalyvių
laikas;
Administracinių registracijos proceso sąnaudų mažėjimas. Bus išvengta duomenų įvedimo
dubliavimo atvejų, duomenys automatiškai bus perduodami paslaugų teikėjams;
Bus supaprastintas šiuo metu ITC tvarkomų švietimo informacinių sistemų administravimas,
naujų sistemų ir registrų integravimas į švietimo informacinių išteklių informacinę sistemą
(ISIS);
Žmogiškųjų išteklių optimizavimas. Įgyvendinus Projektą, bus taupomas duomenis
administruojančių darbuotojų darbo laikas;
Švietimo paslaugų teikimo, duomenų perdavimo efektyvumo didinimas. Duomenys apie
švietimo paslaugos gavėją ir paslaugai suteikti reikalinga informacija bus automatiškai
surenkama iš reikalingų IS ir registrų, todėl duomenys papildomai nebus suvedami,
sutrumpės laikas, skirtas laukiant, kol bus suteikta paslauga, iš anksto bus nustatomi
neatitikimai;
Padidės švietimo paslaugų prieinamumas visuomenei. Visą aktualią švietimo srities
informaciją ir paslaugas pateikus viename portale, bus užtikrintas informacijos apie aktualias
karjeros ugdymo galimybes, mokymąsi visą gyvenimą, neformalųjį ugdymą prieinamumas;
Aplinkosauginių veiksmų įgyvendinimas. Teikiant švietimo paslaugas elektroniniu būdu,
sumažės paslaugų užsakytojų kelionių automobiliu skaičius ir sunaudojamo popieriaus kiekis,
todėl tai prisidės prie aplinkos tausojimo.
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Įtakos sritis
Politinėteisinė

Prognozuojama įtaka











Technologinė





ITC projekto „Portalo „E. mokykla“ plėtra“, vykdomo pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „VP1-2 Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę
„Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio
personalo kvalifikacijos tobulinimas“, įgyvendinimo tąsa;
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto 2014-2020 m. uždavinio
„Padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir
kokybę“ įgyvendinimas;
Valstybinės švietimo 2013-2022 m. strategijos tikslų įgyvendinimas:
 užtikrinant švietimo prieinamumą ir lygias galimybes, maksimaliai plėtojant vaikų ir
jaunimo švietimo aprėptį, suteikti mokiniams, studentams ir jaunimui palankiausias
galimybes atskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti specialiuosius ugdymosi ir
studijų poreikius. Teikti veiksmingą pedagoginę ir psichologinę pagalbą mokiniams,
patiriantiems mokymosi sunkumų;
 garantuojant švietimo sistemos veiksmingumą, sukurti paskatų ir vienodų sąlygų mokytis
visą gyvenimą sistemą, grįstą veiksminga pagalba atpažįstant save ir renkantis kelią
veiklos pasaulyje. Derinti asmens pasirinkimą su valstybiniu planavimu.
Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ numatytų tikslų įgyvendinimas:
 skatinti mokytis visą gyvenimą;
 užtikrinti viešojo valdymo procesų atvirumą ir skatinti visuomenę aktyviai juose
dalyvauti;
 gerinti paslaugų kokybę ir didinti jų prieinamumą visuomenei.
ITC 2015-2017 metų strateginių veiklų įgyvendinimas:
 atnaujinti turimas informacines sistemas ir registrus užtikrinant jų integraciją;
 kurti naujas informacines paslaugas švietimo bendruomenei;
 užtikrinti efektyvų esamų informacinių technologijų taikymą.
Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir valdymo optimizavimo
įgyvendinimas, patvirtintas Lietuvos vyriausybės 2015 gegužės 15 d. nutarimu.
Paprastesnis, greitesnis ir labiau standartizuotas registracijos duomenų pateikimas
elektroniniu būdu. Įgyvendinus Projektą bus teikiami tikslesni duomenys apie paslaugų
teikėjus ir gavėjus;
Vieningas prisijungimas per Švietimo vartus galės būti naudojamas duomenų mainams tarp
suinteresuotų institucijų informacinių sistemų, užtikrinant duomenų integralumą;
Bus sukurtos duomenų mainų posistemės, kurios ateityje leis greičiau, efektyviau ir taupant
kaštus įgyvendinti naujas integracijas.
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3. Aplinkos analizė
3.1. Aplinkos veiksnių analizė
Toliau pateikta išsami aplinkos veiksnių, darančių įtaką Projekto įgyvendinimui, analizė
atsižvelgiant į politinius - teisinius, ekonominius - socialinius ir technologinius veiksnius.
3.1.1. Politiniai - teisiniai veiksniai
Valstybinėje švietimo 2013–2022 m. strategijoje pabrėžiama IKT naudojimo svarba - stiprinti
motyvaciją suteikiant galimybių mokytojams ir dėstytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją
plečiant kultūrinį akiratį, didinant šiuolaikinių technologijų išmanymą bei užtikrinti, kad
institucijos naudotųsi visomis integruotų informacinių valdymo sistemų galimybėmis. Taip pat
strategijoje numatyta užtikrinti, atvirų ir lanksčių mokymosi būdų diegimą bei sudaryti sąlygas
asmenims savarankiškai valdyti karjerą teikiant individualizuotą įvairių formų pagalbą realioje ir
virtualioje aplinkoje, plečiant tam reikalingus gebėjimus ir galimybes, ugdant svarbias
kompetencijas. Strategijoje išskirti uždaviniai neformaliojo švietimo, mokymosi visą gyvenimą
paslaugų plėtrai.
Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ išskirti tikslai apima suaugusiųjų mokymosi
skatinimą, elektroninių paslaugų populiarinimą ir jų kokybės gerinimą.
Lietuvos švietimo informacinių sistemų ir registrų ekosistemos plėtra yra numatyta kaip dalis
Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos prioriteto 2014-2020 m. uždavinio
„Padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę“. Bendrai
šiam uždaviniui numatyta daugiau nei 163 mln. eurų paramos. Uždavinio įgyvendinimui
numatytos tokios su Švietimo vartų projektu tiesiogiai siejamos veiklos kaip: elektroninių
paslaugų gyventojams ir verslui kūrimas ir tobulinimas; viešojo sektoriaus bendro naudojimo
IRT infrastruktūros optimizavimo, sąveikumo ir saugumo priemonių kūrimas, diegiant IRT
sprendimus, leidžiančius kuo efektyviau panaudoti turimą valstybės IRT bazę, jau sukurtus IT
įrankius ir sukauptus informacinius išteklius; asmens tapatybės nustatymo ir privatumo
išsaugojimo el. erdvėje sprendimų kūrimas ir tobulinimas.
ITC patvirtintoje 2015-2017 metų strategijoje yra numatyta vykdyti strategines veiklas
apimančias informacinių sistemų ir registrų atnaujinimą (užtikrinant integralumą), kurti naujas
švietimo paslaugas, užtikrinti efektyvų esamų informacinių technologijų taikymą.
Šiuo metu vykdoma valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos
vykdymo optimizavimo iniciatyva. Vykdant šią iniciatyvą valstybės informaciniai ištekliai
koncentruojami keturiuose valstybės IT paslaugų centruose.
Taigi, Švietimo vartų projektas prisidės prie daugelio švietimo srities tikslų, iškeltų anksčiau
įvardintuose dokumentuose. Projekto metu bus įgyvendinamos informacinių sistemų ir registrų
integracijos, kuriamos naujos elektroninės paslaugos, ilgainiui bus didinamas švietimo paslaugų
prieinamumas ir populiarinimas.
3.1.2. Ekonominiai - socialiniai veiksniai
Švietimo vartų projektas inicijuojamas atsiradus poreikiui individualizuoti pagal naudotojų
poreikius švietimo srities informaciją ir teikiamas paslaugas, efektyvinti švietimo srities paslaugų
teikimą, gerinti esamų švietimo srities IS ir registrų valdymą.
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Švietimo srityje šiuo metu yra didelė informacinių sistemų, registrų, privačių tiekėjų portalų
įvairovė. ITC tenka daugelio šių sistemų priežiūros vaidmuo. Nors sistemos ir portalai buvo
kuriami siekiant sukurti pridėtinę vertę teikiant specifines paslaugas, dalyje jų dubliuojasi
pateikiama informacija, teikiamos paslaugos nebuvo visapusiškai išplėtotos.
Didelei daliai švietimo srities paslaugų vis dar būdinga tai, kad informacija yra suvedama
švietimo institucijų administracijų darbuotojų, pildomi popieriniai dokumentai, taip didinant
paslaugų administracines sąnaudas, taip pat gaištamas laikas laukiant eilėse. Pagal šiuo metu
teikiamas švietimo paslaugas, asmens duomenys apie jam suteiktas / teikiamas švietimo
paslaugas ir pasiekimus nėra perduodami automatizuotai. Šiuo metu vykstančiame duomenų
migravimo procese dalyvauja įvairių institucijų darbuotojai, paslaugų teikėjai ir gavėjai, todėl
neišvengiama duomenų netikslumų ir duomenų praradimo atvejų. Visuomenei prieinama
neformaliojo švietimo, ugdymo karjerai galimybių, mokymosi visą gyvenimą informacija nėra
individualizuota pagal asmens poreikius, pateikiama fragmentiškai.
Pabrėžtina, kad Švietimo vartų sprendimas turėtų prisidėti sprendžiant daugumą anksčiau
išvardintų problemų, nes suteiks individualizuotą ir visapusišką aktualaus ugdymo etapo
informaciją, užtikrins reikalingų duomenų migravimą naudojantis švietimo paslaugomis.
3.1.3. Technologiniai veiksniai
Įdiegus IT sprendimus Lietuvos viešajame sektoriuje, didelė dalis informacijos, atsisakant
anksčiau naudotų popierinių formų, yra saugoma informacinėse sistemose. Lietuvos mokyklos,
švietimo paslaugų teikėjai ir gavėjai yra pažengę technologijų ir išmaniųjų priemonių naudotojai.
Dauguma mokyklų šiuo metu jau naudoja elektroninius dienynus, kelios savivaldybės savo
iniciatyva yra įsidiegusios registracijos į darželius informacines sistemas, didelė dalis stojimo ir
registracijos į aukštąsias ir profesines mokyklas proceso gali būti vykdoma nuotoliniu būdu
naudojantis el. paslaugomis.
Visuomenėje vis labiau populiarėja elektroniniu būdu teikiamos viešosios paslaugos, kurias 2014
m. naudojo 42 % Lietuvos žmonių. Mokyklose yra užtikrintas pakankamas kompiuterizavimo
lygis ir interneto prieiga. Daugiau nei 67 % Lietuvos namų ūkių šiuo metu turi kompiuterį ir
prieigą prie interneto. 2014 metų pirmą ketvirtį daugiau nei 27 % valstybinių įstaigų teikė el.
paslaugas, didžioji dalis jų teikė paslaugas automatizuotai, sugeneruojant duomenis panaudojus
informaciją apie naudotoją. Švietimo srities administracinių dokumentų tvarkymas elektroniniu
būdu daro paprastesnį jų saugojimą ir pateikimą kontroliuojančioms institucijoms prašomu
formatu.
Išnagrinėjus anksčiau pateiktus strateginius dokumentus, statistinius duomenis, švietimo srities
darbuotojų ir švietimo portalo naudotojų apklausos duomenis (Priedas „Lietuvos švietimo
darbuotojų informacinio tyrimo atnaujinimas“), daroma išvada, kad vis dažniau švietimo srities
informacijos ieškoma internete, yra poreikis švietimo srities paslaugas užsisakyti elektroniniu
būdu.

3.2. Geroji užsienio praktika
Siekiant įvertinti galimybes reorganizuoti portalą E. mokykla į Švietimo vartus, labai svarbu
išanalizuoti, kokie bendro naudojimo sprendimai yra naudojami, kokios bendro naudojimo
paslaugos yra teikiamos ir kokie centralizuotos prieigos prie švietimo ekosistemoje veikiančių
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kitų informacinių sistemų ir/ ar registrų sprendimai yra naudojami užsienio šalyse. Buvo atlikta
trijų pasirinktų šalių - Danijos, Estijos bei Škotijos - analizė.
Šios šalys analizei buvo pasirinktos dėl kelių priežasčių. Visų pirma, remiantis tarptautinio
mokinių pasiekimų vertinimo PISA 2012 duomenimis, visos šios šalys (Škotija nėra vertinama
atskirai – vertinama Jungtinė Karalystė) viršija visų vertintų šalių vertinimo vidurkį ir yra vienos
geriausiai pasirodžiusių šalių, šios šalys turi plačiai išvystytas ir naudojamas švietimo
informacines sistemas.
3.2.1. Danija
Danijos virtualaus mokymo platformos susideda iš trijų pagrindinių sistemų:




Skolekom (www.skolekom.dk);
EMU (www.emu.dk);
SkoleIntra (www.skoleintra.dk).

Toliau pateikiamas šių sistemų aprašymas bei pagrindinės funkcijos.


Skolekom: ši sistema naudojama žinučių siuntimui (e-laiškai) bei telekonferencijoms,
skirta mokytojams, kitiems švietimo darbuotojams bei visų amžiaus grupių mokiniams.
Sistemoje veikia diskusijų forumai, kurie daugiausia naudojami tų pačių dalykų
mokytojams diskutuoti apie savo mokomąjį dalyką.
Sistema veikia nuo 1995 metų ir turi 600 000 registruotų vartotojų, iš kurių 250 000 yra
aktyvūs.



EMU: šis tinklalapis siūlo prieigą prie plataus ugdymo turinio, aktualaus mokytojams,
moksleiviams bei tėvams. Suteikiama paieškos pagal įvairius kriterijus ir indeksus
galimybė, paieška vykdoma ir tarp nemokamos, visiems prieinamos informacijos, ir tarp
tokių duomenų bazių kaip enciklopedijos, knygynuose pardavinėjamos knygos bei
laikraščių straipsniai. Portale taip pat pateikiama išsami informacija apie kiekvieną
mokomąjį dalyką, olimpiadas, pateikiamas aktualių renginių kalendorius, e-muziejaus
sistema.
Šis portalas veikia nuo 1999 metų ir per savaitę sulaukia 185 000 unikalių vartotojų.



SkoleIntra: šios sistemos pagrindinė paskirtis – greitas informacijos ir žinių dalinimasis
tarp šalies mokyklų, bei mokymosi palengvinimas panaudojant IKT priemones.
SkoleIntra sistemą sudaro keli moduliai:
PersonaleIntra – tai uždara aplinka mokyklų personalui, kuriame vartotojai gali planuoti
ir koordinuoti mokinių tvarkaraščius bei įvairias kitas veiklas mokyklose, komunikuoti
tarpusavyje;
ElevIntra – aplinka, skirta mokiniams, kurioje jie gali kurtį įrašus mokyklos virtualioje
skelbimų lentoje, išsaugoti savo darbus, pateikti atliktus namų darbus ir atlikti panašias
veiklas;
ForaldreIntra – aplinka, skirta mokinių tėvams, kurioje pateikiama informacija apie
įvairius renginius mokykloje, leidžiama stebėti vaiko rezultatus bei veiklas;
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Skoleporten – mokyklų oficialus informacinis portalas. Jame skelbiamos mokyklų
naujienos bei viešinama svarbiausia informacija iš PersonaleIntra bei ForaldreIntra
modulių.
3.2.2. Estija
Švietimo e-paslaugos Estijoje yra centralizuotos, tačiau vienos sistemos, kuri teikia visas
paslaugas, nėra. Iš viso egzistuoja 7 nacionalinio lygmens švietimo paslaugoms skirti portalai.
Kai kurios (pavyzdžiui, registracija į darželius, mokyklas, galimybė gauti oficialią pažymą apie
savo pažymius ir išsilavinimą) el. paslaugos yra pasiekiamos per e-valdžios vartų portalą
www.eesti.ee. Papildomai, yra teikiamos kelios mokamos paslaugos (populiariausia –
mokymuisi skirtas tinklalapis www.ekool.ee).
7 nacionalinio lygmens švietimo paslaugos skirti portalai:
1. Estijos švietimo informacinė sistema (EHIS, www.ehis.ee). Tai pagrindinis
nacionalinio lygmens registras, kuriame kaupiami duomenys apie švietimo
institucijas, mokinius, mokytojus, diplomus, knygas, ugdymo planus;
2. Priėmimo į aukštąsias mokyklas Informacinė sistema (SAIS, www.sais.ee). Portalas
skirtas priimti prašymus studijuoti aukštojoje mokykloje;
3. Estijos mokyklų valdymo informacinė sistema (EKIS, http://kis.hm.ee). EKIS apima
dokumentų valdymo, finansų apskaitos, personalo valdymo, turto valdymo apskaitas;
4. Egzaminų informacinė sistema (EIS, http://eis.ekk.edu.ee). Portalas skirtas
registracijai į nacionalinio lygmens egzaminus bei egzaminų rezultatų paskelbimą.
Portalas taip pat suteikia galimybę atlikti bandomuosius testus/egzaminus
pasiruošimo metu;
5. Estijos mokslinių tyrimų informacinė sistema (ETIS, www.etis.ee). Mokslinių tyrimų
informacinė sistema surenka informaciją apie vykdomus mokslinius tyrimus, mokslo
darbuotojus, mokslinių tyrimų projektų ir tyrimų rezultatus. Taip pat per šį portalą
galima pateikti įvairias paraiškas ir mokslinių projektų ataskaitas;
6. Studijų informacinė sistema (ÕIS, www.ois.ee). Portale pateikiama informacija apie
aukštųjų mokyklų (išskyrus tris didžiausius universitetus, kurie turi savo informacines
sistemas) studijų programas;
7. Profesinės kvalifikacijos sistema (Kutsekoda, www.kutsekoda.ee). Profesinės
kvalifikacijos sistema - tai vartotojo sąsaja tarp darbo rinkos ir viso gyvenimo
mokymosi sistemos, kuri gerina tobulėjimą, įvertinimą ir žmogaus kvalifikacinės
kompetencijos pripažinimą. Sistema yra sukurta ir administruojama Estijos
kvalifikacijos organizacijos.
3.2.3. Škotija
Škotijos nacionaliniame švietimo portale (http://www.educationscotland.gov.uk/) pateikiama
išsami informacija apie vaikų, suaugusiųjų, papildomą mokymąsi ir mokymą, jų kokybės
užtikrinimą. Portale integruotas intranetas Glow – didžiausias nacionalinio lygmens intranetas,
kuriuo naudojasi dauguma mokyklų.
Intranete sudarytos galimybės naudotis šiais įrankiais:
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Glow Meet – telekonferencijų įrankis;
Glow Blogs – tinklaraščiai skirti mokymuisi bendradarbiaujant;
Glow Forums – bendravimas bei diskutavimas su kitais intraneto nariais;
Glow Chat – komunikacija su kitais intraneto nariais grupėse;
Glow Messenger – komunikacija su kitais intraneto nariais apsikeičiant žinutėmis;
Glow Mail – elektroninio pašto paslauga;
Glow Learn – virtuali mokymosi aplinka, suteikianti galimybę dalintis bei kurti naują
mokymosi medžiagą;
Glow Groups – grupės, kuriamos mokytojų, įvairiems tikslams, pagal klasę, mokomąjį
dalyką.

Glow yra plačiai naudojamas įvairiai tikslais:


mokomieji tikslai: Glow yra labai populiarus tarp moksleivių dėl savo interaktyvumo –
mokymo medžiaga yra parengta interaktyviai, panaudojant daug iliustracijų, vaizdo įrašų.
Mokytojams suteikiama galimybė dalintis idėjomis, mokomąja medžiaga, pamokų
planais, mokymo metodika su savo kolegomis;



komunikaciniai tikslai: vienas iš Glow tikslų – sudaryti galimybę lengvai keistis
informacija mokytojams, mokiniams bei jų tėvams. Bendravimas skatinamas suteikiant
galimybę dalintis resursais bei diskutuoti forumuose;



organizaciniai tikslai: Glow padeda surasti, organizuoti ir valdyti įvairius resursus. Yra
realizuota paieškos galimybė pagal įvairius kriterijus ir indeksus, rastos medžiagos
išsaugojimas.

3.3. Projekto įgyvendinamumo galimybė
Projekto įgyvendinamumo galimybė yra aptarta analizuojant vidines ITC stiprybes, silpnybes bei
išorines grėsmes ir galimybes.
5 lentelė. Stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių analizė
Stiprybės

Silpnybės








Patirtis kuriant, diegiant ir administruojant didelės
apimties informacines sistemas bei stipri šias
funkcijas atliekanti specialistų komanda;
Gilus švietimo sektoriaus supratimas, švietimo
dalyvių poreikių išmanymas;
Didelė dalis švietimo informacijos jau šiuo metu
yra elektronizuota, todėl galima įgyvendinti
sudėtingus sprendimus, apimančius sudėtines el.
paslaugas, o ne koncentruotis į el. duomenų
surinkimą ir apdorojimą.

Galimybės



Švietimo informacinių
ekosistemos plėtra;
Švietimo
paslaugų




Didelė gausa švietimo informacinių sistemų ir
registrų, kuriuos kuriant nebuvo atsižvelgta į jų
suderinamumą ir integralumą;
Sudėtingas, specifinių žinių ir daug laiko
reikalaujantis
esamų
švietimo
ekosistemos
informacinių sistemų ir registrų administravimas;
Esamų informacinių sistemų ir registrų priežiūra ir
jų veikimo užtikrinimas tuo pačiu metu kuriant ir
diegiant Švietimo vartus.

Grėsmės
sistemų
teikimo

ir

registrų

procedūros




Gali būti nepakankamai atsižvelgta į mažą švietimo
informacinių sistemų integralumą;
Nepakankamas finansavimas;
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supaprastinimas ir efektyvinimas;
Švietimo paslaugų prieinamumo didinimas;
Ugdymo orientavimo, mokymosi visą gyvenimą,
neformaliojo švietimo paslaugų populiarinimas;
Paprastesnis naujų švietimo elektroninių paslaugų
įtraukimas ir paprastesnis informacinių sistemų
integravimas ateityje;
Galimybė pasinaudoti išorės duomenų centrais;
Daugelis mokyklų jau šiuo metu naudoja el.
dienynus ir virtualias mokymosi aplinkas, todėl yra
imlūs naujų IKT priemonių panaudojimui.






Gali būti sudėtinga priderinti sistemą plačiam
vartotojų ratui;
Didelė sistemos apimtis ir lėšų stygius gali sulėtinti
tobulinimo procesą ir dėl to sistema taptų mažiau
aktuali, kiltų problemų visiškam tikslo
įgyvendinimui;
Nepakankama asmens duomenų apsauga,
kibernetinių įsilaužimų grėsmės.
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4. Kompiuterizuojamos veiklos procesų analizė
4.1. Veiklos procesų branda ir galimybė juos automatizuoti
Siekiant pilnai įvertinti veiklos procesų brandą ir galimybę juos automatizuoti, buvo atlikta detali
esamos situacijos analizė, kurios metu buvo analizuoti procesai, kuriuos būtų galima
kompiuterizuoti Švietimo vartų kūrimo ir diegimo apimtyje:




registracija / priėmimas į įstaigas / programas:
 ikimokyklinį ugdymą;
 bendrąjį ugdymą;
 suaugusiųjų bendrąjį ugdymą;
 profesinį mokymą;
 aukštąjį mokslą;
 suaugusiųjų neformalųjį ugdymą;
 vaikų neformalųjį ugdymą;
portfelio valdymas:
 vieninga prieiga prie ugdymo turinio;
 portfelio duomenų valdymas ir peržiūra;
 personalizuotas kvalifikacijos tobulinimo valdymas;
 naujienų prenumerata;
 vieninga prieiga prie kitų švietimo IS ir registrų.

Toliau pateikiami atliktos analizės rezultatai: esamos situacijos apžvalga, bendriniai proceso
žingsniai, dalyviai ir šiuo metu naudojamos IS ar registrai.
4.1.1. Registracija / priėmimas į įstaigas / programas
Ikimokyklinį ugdymą
Esama situacija
2014 m. Lietuvoje veikė 690 ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Auklėtinių skaičius šiose įstaigose
nuo 2011 m. kasmet išaugdavo vidutiniškai apie 4,5% ir 2014 m. siekė 113 657. Kiekvienais
metais ikimokyklinio ugdymo įstaigas pradeda lankyti apie 20 000 vaikų (Vilniuje – apie 6 500),
prašymų gaunama dar daugiau, kadangi ne visose savivaldybėse patenkinami visi prašymai.
Priėmimą į ikimokyklinio ugdymo įstaigas vykdo savivaldybių administracijos. Nedidelėje
dalyje savivaldybių (pvz.: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose) prašymus registracijai į
ikimokyklinio ugdymo įstaigas galima pateikti elektroniniu būdu, kitose – dokumentai popierine
forma pateikiami savivaldybių administracijų atsakingiems darbuotojams. Gavę patvirtinimą
apie ikimokyklinio ugdymo įstaigą, tėvai turi patvirtinti atvykimą ir pateikti įvairius dokumentus
popierine forma: vaiko gimimo liudijimo kopiją, gydytojų pažymas ir informaciją apie
specialiojo ugdymo poreikius (jei tokių esama), dirbančių tėvų pažymą (iš darbovietės) ir t.t.
Keičiant ikimokyklinio ugdymo įstaigą šie dokumentai popierine forma turi būti pateikiami
naujai įstaigai.
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Žingsnis

Nr.

Dalyviai

Naudojamos IS / registrai

1.

Pasirinkti ikimokyklinio ugdymo įstaigą

Tėvai

Internetinis puslapis vaikudarzai.lt;
savivaldybių puslapiuose pateikiama
informacija

2.

Pildyti prašymą ir teikti papildomus
dokumentus registracijai į
ikimokyklinio ugdymo įstaigą.

Tėvai

El .paslauga savivaldybių
internetiniuose puslapiuose, pvz.:
Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos
miesto savivaldybių internetiniai
puslapiai

Tėvai

El .paslauga savivaldybių
internetiniuose puslapiuose

Vienas iš tėvų prašymą užpildo
savivaldybės interneto tinklalapyje
arba atvykęs į savivaldybę (ar
ikimokyklinio ugdymo įstaigą)
3.

Pasitikrinti vietą eilėje į ikimokyklinio
ugdymo įstaigą.
Tėvams suteikiama teisė pasitikrinti
vietą pageidaujančiųjų lankyti įstaigą
(laisvą vietą) eilėje informacinėje
sistemoje arba atvykus į savivaldybę
(ar ikimokyklinio ugdymo įstaigą)

4.

Gavus vietą eilėje, raštu pateikti
papildomus dokumentus ir pasirašyti
sutartį atvykus į ikimokyklinio ugdymo
įstaigą

Tėvai, ikimokyklinio
ugdymo įstaigos
administracijos
darbuotojai

-

5.

Užregistruoti vaiką į ikimokyklinio
ugdymo įstaigą.

Ikimokyklinio
ugdymo įstaigos
administracijos
darbuotojai

Mokinių registras

Suvesti duomenis apie vaiko priėmimą į
ikimokyklinio ugdymo įstaigą
6.

Teikti prašymą išbraukti vaiką iš
ikimokyklinio ugdymo įstaigos sąrašų.

Tėvai

El .paslauga savivaldybių
internetiniuose puslapiuose

7.

Išbraukti vaiką iš ikimokyklinio
ugdymo įstaigos sąrašų.

Ikimokyklinio
ugdymo įstaigos
administracijos
darbuotojai

Mokinių registras

Tėvai

El .paslauga savivaldybių
internetiniuose puslapiuose

Vaikai iš sąrašų išbraukiami direktoriaus
įsakymu ir išregistruojami iš Mokinių
registro
8.

Keisti ikimokyklinio ugdymo įstaigą.
Vienas iš tėvų prašymą užpildo
savivaldybės interneto tinklalapyje arba
atvykęs į savivaldybę

Bendrąjį ugdymą
Esama situacija
2014 metais Lietuvos Respublikoje veikė apie 1200 bendrojo ugdymo įstaigų, kuriose iš viso
mokėsi apie 340 000 mokinių. Nuo 2008-ųjų kasmet mokinių skaičius sumažėja apie 5%. Iš viso
kasmet bendrojo ugdymo įstaigas kasmet pradeda lankyti apie 27 000 mokinių, tačiau šis
skaičius kasmet mažėja apie 1-2%.
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Priėmimą į bendrąjį ugdymą vykdo pačios bendrojo ugdymo įstaigos. AIKOS portale pateikiama
informacija apie ugdymo įstaigas, priėmimo tvarką, tačiau prašymą registracijai reikia teikti
popieriniu būdu, nėra galimybės tai atlikti nuotoliniu būdu. Gavę patvirtinimą apie priėmimą,
mokiniai arba tėvai privalo pateikti įvairius dokumentus popierine forma: vaiko gimimo
liudijimo (paso) kopiją, gydytojų pažymas ir informaciją apie specialiojo ugdymo poreikius (jei
tokių esama), gyvenamosios vietos deklaraciją, nuotraukas ir t.t. Keičiant bendrojo ugdymo
įstaigą šie dokumentai popierine forma turi būti pateikiami naujai ugdymo įstaigai.
Žingsnis

Nr.

Dalyviai

Naudojamos IS / registrai

1.

Pasirinkti bendrojo ugdymo įstaigą

Tėvai, mokiniai

Internetinis puslapis
www.aikos.smm.lt, bendrojo ugdymo
įstaigų internetiniai puslapiai

2.

Pildyti prašymą ir atnešti reikalingus
dokumentus (jei keičiama ugdymo
įstaiga, pažymių suvestinę)

Tėvai, mokiniai

-

3.

Jei reikia, patikrinama mokinio
gyvenamoji vieta, šeimos sudėtis

Ugdymo įstaigos
administracijos
darbuotojai

VIISP

4.

Jei numatyta, laikomi stojamieji
egzaminai

Mokiniai

-

5.

Gavus patvirtinimą apie priėmimą,
atnešami reikalingi dokumentai
(gimimo liudijimo (paso) kopija,
gydytojų pažyma, nuotraukos ir t.t.) ir
pasirašoma sutartis

Tėvai

-

6.

Teikti prašymą išbraukti iš bendrojo
ugdymo įstaigos sąrašų keičiant į naują

Tėvai

-

7.

Atnaujinti informaciją Mokinių registre

Ugdymo įstaigų
administracijos
darbuotojai

Mokinių registras

Naujai ugdymo įstaigai prašant, senoji
ugdymo įstaiga išsiunčia mokinio bylos
kopiją arba pažymą apie ugdymo
rezultatus

Suaugusiųjų bendrąjį ugdymą
Esama situacija
Registracija į suaugusiųjų bendrąjį ugdymą apima asmenis nuo 18 m., siekiančius įgyti pradinį,
pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą. Lietuvoje 2014 m. veikė 29 valstybinės suaugusiųjų bendrojo
ugdymo įstaigos, kuriose mokėsi 8 537 mokiniai. Vertinant 2010 – 2014 m. tendencijas
pastebimas mokinių skaičiaus mažėjimas – 2010 metais šalyje mokėsi 10 833 suaugusiųjų
bendrojo ugdymo mokinių.
Priėmimas į suaugusiųjų ugdymą yra vykdomas decentralizuotu būdu – atskirai kiekvienoje
įstaigoje. Asmenys, pageidaujantys mokytis, priėmimo komisijoms fiziškai pateikia šiuos
dokumentus: prašymą (rašomas bendrojo ugdymo įstaigoje), mokymosi sutartį (sudaroma
bendrojo ugdymo įstaigoje), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, ankščiau įgytą
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išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, fotonuotrauką, karo prievolininkai nurodo turimo karinio
dokumento pavadinimą, numerį, institucijos, išdavusios dokumentą pavadinimą ir dokumento
išdavimo datą, jei buvo keista pavardė, mokinys taip pat pateikia santuokos liudijimo arba kito
atitinkamo dokumento kopiją.
Žingsnis

Nr.

Dalyviai

Naudojamos IS / registrai

1.

Pasirinkti suaugusiųjų ugdymo įstaigą

Suaugusieji

-

2.

Pildyti prašymą ir teikti papildomus
dokumentus registracijai į įstaigą
(fizinis dokumentų pateikimas)

Suaugusieji

-

3.

Gauti patvirtinimą apie priėmimą į
įstaigą

Suaugusieji,
suaugusiųjų ugdymo
įstaigos administracijos
darbuotojai

-

4.

Pasirašyti mokymo paslaugų sutartį
(fizinis sutarties pasirašymas)

Suaugusieji,
suaugusiųjų ugdymo
įstaigos administracijos
darbuotojai

-

5.

Užregistruoti suaugusįjį ugdymo
įstaigoje

Suaugusiųjų ugdymo
įstaigos administracijos
darbuotojai

Mokinių registras

Vykdant registraciją, duomenys apie
mokinį suvedami į Mokinių registrą.
6.

Nutraukti mokymo sutartį. Asmuo
išbraukiamas iš mokinių registro.

Suaugusieji,
suaugusiųjų ugdymo
įstaigos administracijos
darbuotojai

Mokinių registras

7.

Keisti ugdymo įstaigą.

Suaugusieji,
suaugusiųjų ugdymo
įstaigos administracijos
darbuotojai

-

Suaugusysis pateikia prašymą į naują
ugdymo įstaigą.
Pagal ugdymo įstaigos, kurioje
mokinys tęsia mokymąsi, prašymą
pateikiamos prašomų su mokinio
ugdymu susijusių dokumentų, esančių
ankstesnėje ugdymo įstaigoje, kopijos.

Profesinį mokymą
Esama situacija
Šiuo metu Lietuvoje yra 75 profesinio mokymo įstaigos, kuriose mokosi apie 45 000 mokinių.
Kiekvienai metais į profesinio mokymo įstaigas priimami apie 20 000 mokinių (2013 m. –
22 413 mokinių, 2014 m. - 23 276 mokiniai). Mokinių priėmimo klausimus sprendžia
profesinio mokymo įstaigos Mokinių priėmimo komisija, o norintiems mokytis stojamųjų
egzaminų nėra.
Toliau esančioje lentelėje aprašytas stojimo į profesinį mokymą procesas.
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Žingsnis

Nr.
1.

Pateikti prašymą ir kitus dokumentus
mokytis:

2.

 prašymą;
 įgyto išsilavinimo pažymėjimą;
 sveikatos pažymėjimą (086/A
forma);
 sveikatos pažymą (027/A1);
 pasą arba gimimo liudijimą ar kitą
asmens tapatybės dokumentą.
Informuoti apie priėmimą.

3.

Pasirašyti mokymo sutartį:





abu
sutarties
egzempliorius
pasirašo
ugdymo
įstaigos
direktorius ir prašymo pateikėjas;
vienas sutarties egzempliorius
įteikiamas prašymą pateikusiam
asmeniui, sutarties kopija segama į
asmens bylą (už vaiką iki 14 metų
sutartį pasirašo vienas iš tėvų
(globėjų);
14–16 metų vaikas sutartį pasirašo
tik turėdamas vieno iš tėvų
(rūpintojų) raštišką sutikimą.

Dalyviai

Naudojamos IS / registrai

Mokinys

-

Mokymo įstaiga

-

Mokinys ir mokymo
įstaigos direktorius

-

4.

Registruoti mokymo sutartį ir įrašyti
asmenį į Mokinių registrą.

Mokymo įstaiga

Mokinių registras

5.

Gavus mokymo įstaigos, kurioje
mokinys tęsia mokslą, prašymą,
mokymo įstaigai išsiunčiamos prašomų
dokumentų kopijos arba pateikiama
Dokumentų rengimo ir įforminimo
taisyklių (Žin., 2001, Nr. 30-1009) 13
priede nustatyto pavyzdžio pažyma
apie mokymosi rezultatus.

Mokymo įstaiga

-

Aukštąjį mokslą
Esama situacija
2015 m. Lietuvoje veikė 44 aukštosios mokyklos (19 universitetų ir 23 kolegijos). Kiekvienais
metais įstojusių į universitetus ir kolegijas studentų skaičius mažėja. 2014 m. į universitetus ir
kolegijas priimti studijuoti 43 298 studentai, o 2010 - 49 349.
Bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas vykdomas tik į pirmosios pakopos
(bakalauro) ir vientisąsias studijas. Vykdomi du priėmimo etapai: pagrindinis priėmimas ir
papildomas priėmimas. Priėmimą į aukštąsias mokyklas vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų
asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Būsimasis studentas registruotis į
priėmimo konkursą gali internetu naudodamasis LAMA BPO informacine sistema (IS).
Dokumentų pateikimas, dalyvavimas konkurse ir rezultatų paskelbimas veikia kaip el. paslauga.
Pagrindinė problema, kad paskelbus priėmimo rezultatus būsimieji studentai, norintys pasirašyti
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sutartį ir teikti papildomus dokumentus, turi atvykti į universitetą, nes šie žingsniai yra vykdomi
aukštosios mokyklos administracijos, o ne LAMA BPO.
Žingsnis

Nr.

Dalyviai

Naudojamos IS / registrai

1.

Registruotis LAMA BPO informacinėje
sistemoje (IS). Prisijungti prie IS,
nurodant vartotojo numerį bei
slaptažodį.

Studentas

LAMA BPO informacinė sistema (IS)

2.

Pildyti stojimo prašymą, atsakant į
anketos klausimus. Pildyti, jeigu reikia,
tikslinio finansavimo prašymą.
Keisti pageidavimų eiliškumą po
pirmojo priėmimo etapo, esant
poreikiui.
Papildomo priėmimo metu rengti naują
prašymą į laisvas studijų krypties
veiklas.
Sudaryti sutartį su aukštąja mokykla.
Pateikti papildomus dokumentus.

Studentas

LAMA BPO informacinė sistema (IS)

Studentas

LAMA BPO informacinė sistema (IS)

Studentas, aukštosios
mokyklos
administracijos
darbuotojai

-

3.

4.

Suaugusiųjų neformalųjį ugdymą
Esama situacija
Lietuvoje neformaliojo ugdymo programas organizuoja universitetai, kolegijos, mokymo centrai,
ligoninės, reabilitacijos centrai, kitos viešosios institucijos, privačios įstaigos. Priėmimą vykdo
pačios įstaigos. Dalyje įstaigų prašymai gali priimami elektroniniu būdu, kitose dokumentai
popierine forma pateikiami atsakingiems institucijų darbuotojams. Dalis kompetencijų, įgytų
kvalifikacijos tobulinimo programų metu yra automatiškai pripažįstamos, kitoms gali būti
reikalinga papildoma kompetencijos pripažinimo procedūra. Toliau esančioje lentelėje aprašyti
registracijos į suaugusiųjų neformalųjį ugdymą proceso žingsniai.
Nr.
1.

Žingsnis
Pasirinkti neformaliojo ugdymo
programą

Dalyviai
Suaugusieji

Naudojamos IS / registrai
AIKOS
Neformaliojo ugdymo programų ir
renginių registras
Atskirų neformaliojo ugdymo
programų organizatorių internetiniai
portalai

2.

Pildyti prašymą ir teikti papildomus
dokumentus registracijai į
neformaliojo ugdymo programą

Suaugusieji

Atskirų neformaliojo ugdymo
programų organizatorių internetiniai
portalai

3.

Patvirtinti dalyvio registraciją

Neformaliojo ugdymo
programų
organizatoriai

Atskirų neformaliojo ugdymo
programų organizatorių internetiniai
portalai

4.

Pripažinti kompetencijas įgytas

Neformaliojo ugdymo

Neformaliojo ugdymo programų ir
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neformaliojo ugdymo programų metu

programų
organizatoriai

renginių registras

Vaikų neformalųjį ugdymą
Esama situacija
Lietuvoje veikia 292 neformaliojo vaikų ugdymo įstaigos ir formalųjį ugdymą papildančios
ugdymo įstaigos (muzikos, meno, sporto mokyklos, laisvalaikio centrai, vaikų klubai
ir pan.), kuriose 2014 m. mokėsi 99 574 mokiniai.
Siekiant didinti vaikų įsitraukimą į neformalųjį ugdymą, 2015-08-05 LR Vyriausybė patvirtino
Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos pakeitimus, kuriuose numatoma
neformaliojo ugdymo krepšelio lėšų skyrimo ir naudojimo tvarka. Siekiant sudaryti geresnes
sąlygas mokyklinio amžiaus vaikų užimtumui, socializacijai ir gebėjimų plėtotei, nuo 2015 m.
spalio 1 d. neformaliajam vaikų švietimui (NVŠ) bus skiriamas dalinis finansavimas–krepšelis –
15 Eurų per mėnesį. Į šias lėšas galės pretenduoti savivaldybės, valstybės įstaigos,
nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos, laisvieji mokytojai, kūrėjai, atitinkantys
Švietimo ir mokslo ministerijos bei savivaldybių nustatytus reikalavimus. Neformaliojo švietimo
programų vykdytojai - savivaldybės, valstybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios
įstaigos ar laisvieji mokytojai, kūrėjai – turi būti registruoti Švietimo ir mokslo institucijų
registre (toliau – ŠMIR), o jų programos užregistruotos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir
renginių registre (toliau – KTPRR).
Priėmimas į vaikų neformaliojo švietimo veiklas yra vykdomas kiekvienoje įstaigoje atskirai
pateikiant prašymo dokumentus. 2011 – 2013 m. buvo vykdytas projektas, kurio apimtyje buvo
sukurta informacinė sistema PAKIS. PAKIS buvo skirta informacijos apie mokymo įstaigas
kaupimui ir registracijos užtikrinimui, tačiau šiuo metu sistema yra neaktyvi ir yra pateikiamos
ribotos galimybės - registracija į kelias neformaliojo ugdymo veiklas. Asmenys, pageidaujantys
mokytis neformaliojo ugdymo mokyklose turi pateikti nustatytos formos tėvų prašymą, vaiko
asmens dokumento kopiją, gydytojo pažymą, pažymą apie mokymosi pasiekimus, jei mokinys
atvyko iš kitos muzikos, meno, sporto mokyklos.
Nr.

Žingsnis

Dalyviai

Naudojamos IS / registrai

1.

Pasirinkti neformaliojo ugdymo veiklą.

Tėvai, mokiniai

Atskirų neformaliojo ugdymo
programų organizatorių internetiniai
portalai

2.

Pildyti prašymą ir teikti papildomus
dokumentus registracijai į
veiklą/įstaigą (fizinis dokumentų
pateikimas).

Tėvai

-

3.

Gauti patvirtinimą apie priėmimą į
veiklą arba teisę laikyti stojamuosius
egzaminus (taikoma meno būreliams).

Ugdymo įstaigos
administracijos
darbuotojai

-

4.

Laikyti stojamuosius egzaminus.

Vaikai iki 7m.,
mokiniai

-

5.

Pasirašyti mokymo sutartį.

Tėvai, ugdymo
įstaigos

-
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administracijos
darbuotojai
6.

Nutraukti mokymo sutartį.

Tėvai, ugdymo
įstaigos
administracijos
darbuotojai

-

7.

Keisti ugdymo įstaigą.

Tėvai, ugdymo
įstaigos
administracijos
darbuotojai

-

Tėvai pateikia prašymą į naują
mokymosi įstaigą.
Pagal ugdymo įstaigos, kurioje mokinys
tęsia mokymąsi, prašymą pateikiamos
prašomų su mokinio ugdymu susijusių
dokumentų, esančių ankstesnėje
ugdymo įstaigoje, kopijos.

4.1.2. Portfelio valdymas
Vieninga prieiga prie ugdymo turinio
Esama situacija
Šiuo metu ugdymo turinys yra pateikiamas įvairiose skirtingose švietimo informacinėse
sistemose, tiek valstybinėse, tiek privačių tiekėjų. Ugdymo turinys yra talpinamas ir portale E.
mokykla, taip pat informacinėse svetainėse Ugdymo sodas, Duomenų pieva ir kt. Vienas iš
aspektų, kurį įvardija švietimo dalyviai – sudėtinga ugdymo turinio paieška dėl informacijos
fragmentiškumo. Šiuo metu nėra realizuota jokia integruota paieškos galimybė – pedagogas,
mokinys ar kitas naudotojas turi atlikti paiešką skirtingose informacinėse sistemose.
Portfelio duomenų peržiūra ir valdymas
Esama situacija
Šiuo metu niekur nėra vieningai kaupiama švietimo dalyvio (mokinio, pedagogo ir t.t.)
informacija apie jo istoriją, susijusią su švietimu, t.y. lankytos ugdymo įstaigos, pažymiai, kiti
pasiekimai (pvz.: dalyvavimas olimpiadose). Pažymiai yra kaupiami tik el. dienynuose, taigi jų
išliekamumas nėra užtikrinamas. Norėdami gauti tam tikrą informaciją patvirtinančius
dokumentus ar pažymas, švietimo dalyviai turi fiziškai kreiptis į atitinkamas įstaigas. Taip pat
niekur nėra kaupiama informacija apie asmens dalyvavimą neformaliojo ugdymo veiklose ar
kvalifikacijos tobulinimo programose.
Personalizuotas kvalifikacijos tobulinimo valdymas
Esama situacija
Lietuvoje 2014 m. buvo daugiau nei 44 500 bendrojo, ikimokyklinio ir profesinio lavinimo
pedagogų ir ugdymo įstaigų administracijos darbuotojų. Kvalifikacijos tobulinimo programas
organizuoja ir vykdo Švietimo ir mokslo ministerija, Mokytojų kompetencijos centras, Pedagogų
profesinės raidos centras ir kitos Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžios institucijos, apskričių
viršininkai ir savivaldybių tarybos, apskričių viršininkų ir savivaldybių administracijos,
kvalifikacijos tobulinimo institucijos (švietimo centrai, tęstinių studijų institutai ir kt.) ir laisvieji
mokytojai, turintys teisę vykdyti kvalifikacijos tobulinimo programas. Priėmimą į kvalifikacijos
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tobulinimo programas vykdo pačios institucijos. Dalis institucijų prašymus gali priimti
elektroniniu būdu, kitose – dokumentai popierine forma pateikiami atsakingiems institucijų
darbuotojams.
Žingsnis

Nr.
1.

Pasirinkti kvalifikacijos tobulinimo
programas.

Dalyviai
Pedagogai, ugdymo
įstaigų administracijos
darbuotojai

Naudojamos IS / registrai
MUKIS
Kvalifikacijos tobulinimo programų ir
renginių registras
Atskirų kvalifikacijos tobulinimo
programų organizatorių internetiniai
portalai

2.

Pildyti prašymą ir teikti papildomus
dokumentus registracijai į
kvalifikacijos tobulinimo programas.

Pedagogai, ugdymo
įstaigų administracijos
darbuotojai

Atskirų kvalifikacijos tobulinimo
programų organizatorių internetiniai
portalai

3.

Patvirtinti dalyvio registraciją.

Kvalifikacijos
tobulinimo programų
organizatoriai

Atskirų kvalifikacijos tobulinimo
programų organizatorių internetiniai
portalai

4.

Pripažinti kompetencijas įgytas
kvalifikacijos tobulinimo programos
metu.

Kvalifikacijos
tobulinimo programų
organizatoriai

Kvalifikacijos tobulinimo programų ir
renginių registras

Naujienų prenumerata
Esama situacija
Naujienos yra pateikiamos atskirose ugdymo įstaigų ar kitų institucijų informacinėse sistemose.
Šiuo metu nėra realizuotas joks sprendimas, pateikiantis konsoliduotas naujienas, kurias būtų
galima individualizuoti pagal tam tikrus aktualius kriterijus, prenumeruoti pasirenkant naujienų
teikėją.
Vieninga prieiga prie kitų švietimo IS ir registrų
Esama situacija
Šiuo metu nėra realizuota vieninga prieiga prie švietimo informacinių sistemų ir registrų.
Naudotojai prie jų jungiasi su skirtingais identifikaciniais duomenimis.
4.1.3. Kompiuterizavimo lygio brandos įvertinimas
Siekiant įvertinti paslaugų brandos lygį, buvo pasirinkta metodika, kuria remiantis yra vertinami
du aspektai:
1. Pasiekiamumo internetu brandos lygis: rodiklis parodo, kokiu mastu paslaugos sudaro
sąlygas sąveikai;
2. Visiškas pasiekiamumas internetu: rodiklis parodo, kokiu mastu visiškai automatizuotai ir
aktyviai teikiamos paslaugos.
Rodikliai „pasiekiamumo internetu brandos lygis“ ir „visiškas pasiekiamumas
internetu“ nustatomi ir vertinami pagal penkių pakopų brandos modelį. Modelis parodo, kaip
naudotojai sąveikauja su paslaugas teikiančiomis institucijomis. Paslaugų teikimo procesai
apibūdinami pagal šias pakopas:
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0. nebuvimo lygis – paslaugų teikėjas ar atsakingas administracinis lygmuo neturi viešai
pasiekiamos interneto svetainės arba viešai pasiekiama interneto svetainė, kurią administruoja
paslaugų teikėjas arba atsakingas administracinis lygmuo, neatitinka nė vieno iš 1 – 4 lygių
kriterijų;
1. informacinis lygis – informaciją apie viešąją ar administracinę paslaugą galima rasti viešoje
interneto svetainėje, per kurią elektroniniu būdu teikiamos viešosios ir administracinės
paslaugos, arba viešoje interneto svetainėje, kurią administruoja viešojo administravimo
subjektas, teikiantis administracines paslaugas ar administruojantis viešąsias paslaugas;
2. vienpusės sąveikos lygis – viešoje interneto svetainėje, per kurią elektroniniu būdu teikiamos
viešosios ir administracinės paslaugos, arba viešoje interneto svetainėje, kurią administruoja
viešojo administravimo subjektas, teikiantis administracines paslaugas ar administruojantis
viešąsias paslaugas, suteikiama galimybė vartotojui gauti paraiškos formą (atsisiųsti ją iš
interneto svetainės), siekiant pradėti viešosios ar administracinės paslaugos gavimo procedūrą;
3. dvipusės sąveikos lygis – viešoje interneto svetainėje, per kurią elektroniniu būdu teikiamos
viešosios ir administracinės paslaugos, arba viešoje interneto svetainėje, kurią administruoja
viešojo administravimo subjektas, teikiantis administracines paslaugas ar administruojantis
viešąsias paslaugas, suteikiama galimybė vartotojui paraiškos formą užpildyti internete ir ją
išsiųsti viešojo administravimo subjektui, tačiau pati viešoji ar administracinė paslauga
suteikiama ne elektronine forma;
4. bendradarbiavimo lygis – viešoje interneto svetainėje, per kurią elektroniniu būdu teikiamos
viešosios ir administracinės paslaugos, arba viešoje interneto svetainėje, kurią administruoja
viešojo administravimo subjektas, teikiantis administracines paslaugas ar administruojantis
viešąsias paslaugas, suteikiama galimybė vartotojui dalyvauti visame viešosios ar
administracinės paslaugos teikime per interneto svetainę; vartotojui, siekiančiam elektroniniu
būdu gauti geros kokybės viešąją ar administracinę paslaugą, nereikia atlikti formalių procedūrų;
5. personalizuotas lygis – viešosios ir administracinės paslaugos elektroniniu būdu teikiamos
vartotojui automatiškai panaudojant buvusią vartotojo registraciją ir duomenis apie vartotoją,
atsisakius pakartotinio duomenų įvedimo; viešosios ar administracinės paslaugos teikimo metu
vartotojas informuojamas apie jam būtinus atlikti veiksmus; viešojo administravimo subjektas,
teikiantis administracines paslaugas ar administruojantis viešąsias paslaugas, vartotojui pateikia
iš anksto iš dalies užpildytas duomenų perdavimo formas; taip vartotojui automatiškai teikiamos
tam tikros socialinio ar ekonominio pobūdžio viešosios ir administracinės paslaugos,
atitinkančios vartotojo statusą, ir nereikalaujama, kad vartotojas pateiktų prašymą jas suteikti.
Remiantis pateikta procesų vertinimo skale, buvo įvertinti siekiami kompiuterizuoti procesai.
Dalis procesų įvertinti keliais balais dėl skirtingos to paties proceso brandos skirtingose
savivaldybėse / įstaigose.
6 lentelė. Kompiuterizuojamų procesų esamas brandos lygis
Eil. Nr.

Kompiuterizuojamas procesas

0

1

2

3

4

5

REGISTRACIJA Į:
1.

Ikimokyklinį ugdymą

2.

Bendrąjį ugdymą
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Eil. Nr.

Kompiuterizuojamas procesas

3.

Suaugusiųjų bendrąjį ugdymą

4.

Profesinį mokymą

5.

Aukštąjį mokslą

6.

Suaugusiųjų neformalųjį ugdymą

7.

Vaikų neformalųjį ugdymą

0

1

2

3

4

5

PORTFELIO VALDYMAS:
8.

Vieninga prieiga prie ugdymo turinio

9.

Portfelio duomenų peržiūra ir valdymas

10.

Kvalifikacijos tobulinimo valdymas

11.

Naujienų prenumerata

12.

Vieninga prieiga prie kitų švietimo IS ir registrų

Atsižvelgiant į tai, kad norimos kompiuterizuoti veiklos branda daugeliu atveju yra vidutinė, o
jų perėjimą į aukštesnį lygį apriboja techninių ir programinių priemonių trūkumas, egzistuoja
prielaidos jas kompiuterizuoti ir pereiti į aukštesnį lygį.

4.2. Naudotojų funkcinių poreikių analizė
Atsižvelgiant į Švietimo vartams keliamus uždavinius ir identifikuotas problemas, pagrindinėms
informacinės sistemos naudotojų grupėms suformuoti esminiai funkciniai poreikiai, nulemiantys
kuriamos sistemos funkcinę struktūrą.
7 lentelė. Naudotojų pagrindiniai poreikiai
Nr.

1.

Naudotojas

Vaikai / mokiniai / studentai
/ suaugusieji

Pagrindiniai poreikiai
 Vieningas tapatybės nustatymas ir prisijungimas prie informacinių
sistemų ar registrų
 Patogi ir greita registracija į mokyklą, mokyklos keitimas: paieška,
prašymo pateikimas, informacijos gavimas, dokumentų pateikimas ir
sutarties pasirašymas el. būdu;
 Vieninga registracija į profesinę ar aukštąją mokyklą: paieška,
dokumentų pateikimas, informacijas gavimas, sutarties pasirašymas el.
būdu;
 Registracija į neformaliojo švietimo įstaigą: neformaliojo švietimo
veiklų katalogas, registracija, reikalingų duomenų pateikimas ir
informacijos gavimas;
 Registracija į suaugusiųjų mokymus: paieška, dokumentų pateikimas,
informacijas gavimas, sutarties pasirašymas el. būdu;
 Konsoliduotas kitų švietimo paslaugų katalogas ir vieninga prieiga;
 Patogus mokinio pažymėjimo užsisakymas, mokinio pažymėjimo
daugiafunkciškumas (atsiskaitymas valgykloje, įėjimas į mokyklą);
 Vieninga prieiga prie ugdymo turinio, patogi paieška;
 Visos informacijos, susijusios su švietimu (pažymiai, pasiekimai,
dalyvavimas olimpiadose ir t.t.) talpinimas vienoje vietoje, patogi
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Nr.

Naudotojas

Pagrindiniai poreikiai
prieiga ir pažymų generavimas;
 Prieiga prie visų aktualių naujienų, susijusių su švietimu; naujienų
patiekimas vienoje vietoje, prenumeravimas.

2.

3.

4.

Tėvai

 Vieningas tapatybės nustatymas ir prisijungimas prie informacinių
sistemų ar registrų;
 Patogi ir greita vaiko registracija į darželį: paieška, prašymo pateikimas,
informacijos gavimas, duomenų pateikimas ir sutarties pasirašymas el.
būdu;
 Patogi ir greita vaiko registracija į mokyklą, mokyklos keitimas: paieška,
prašymo pateikimas, informacijos gavimas, duomenų pateikimas ir
sutarties pasirašymas el. būdu;
 Vaiko registracija į neformaliojo švietimo įstaigą: neformaliojo švietimo
veiklų katalogas, registracija, reikalingų duomenų pateikimas ir
informacijos gavimas;
 Patogus mokinio pažymėjimo užsisakymas, mokinio pažymėjimo
daugiafunkciškumas (atsiskaitymas valgykloje, įėjimas į mokyklą);
 Konsoliduotas kitų švietimo paslaugų katalogas ir vieninga prieiga;
 Visos vaiko informacijos, susijusios su švietimu (pažymiai, pasiekimai,
dalyvavimas olimpiadose ir t.t.), talpinimas vienoje vietoje, patogi
prieiga ir pažymų generavimas;
 Prieiga prie visų aktualių naujienų, susijusių su švietimu; naujienų
patiekimas vienoje vietoje, prenumeravimas.

Pedagogai

 Vieningas tapatybės nustatymas ir prisijungimas prie informacinių
sistemų ar registrų;
 Konsoliduotas kitų švietimo paslaugų katalogas ir vieninga prieiga;
 Vieninga prieiga prie ugdymo turinio, patogi paieška;
 Visos mokinių informacijos, susijusios su švietimu (pažymiai,
pasiekimai, dalyvavimas olimpiadose ir t.t.), talpinimas vienoje vietoje;
 Su švietimu susijusių renginių vieningas kalendorius, paieška ir
registracija į juos;
 Prieiga prie visų aktualių naujienų, susijusių su švietimu; naujienų
patiekimas vienoje vietoje, prenumeravimas.

Kitos švietimo institucijos ir
jų darbuotojai:

 Vieningas tapatybės nustatymas ir prisijungimas prie informacinių
sistemų ar registrų;
 Konsoliduotas kitų švietimo paslaugų katalogas ir vieninga prieiga;
 Su švietimu susijusių renginių vieningas kalendorius, paieška ir
registracija į juos;
 Prieiga prie visų aktualių naujienų, susijusių su švietimu; naujienų
patiekimas vienoje vietoje, prenumeravimas.
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4.3. Duomenų siuntimas ir gavimas
8 lentelė. Duomenų siuntimas ir gavimas
E. paslauga

Dalyviai

Siunčiami/ gaunami duomenys

Informacinės sistemos
ir registrai

Registracija / priėmimas į įstaigą / programą:
Ikimokyklinį ugdymą

Bendrąjį ugdymą

Profesinį mokymą

Aukštąjį mokslą

Suaugusiųjų bendrąjį
ugdymą

Suaugusiųjų
neformalųjį ugdymą

Vaikų neformalųjį
ugdymas

 Tėvai
 Savivaldybės
administracijos
darbuotojai
 Ikimokyklinio
ugdymo įstaigos
administracijos
darbuotojai
 Tėvai
 Mokiniai
 Mokymo įstaigos
administracijos
darbuotojai
 Mokiniai
 Mokymo įstaigos
administracijos
darbuotojai

 Studentai
 Aukštosios mokyklos
administracijos
darbuotojai
 Suaugusieji
 Mokymo įstaigos
administracijos
darbuotojai
 Suaugusieji
 Mokymo įstaigos
administracijos
darbuotojai
 Mokiniai
 Tėvai
 Mokymo įstaigos
administracijos
darbuotojai

 Gaunami identifikaciniai tėvų
ir vaikų duomenys
 Gaunami duomenys apie tėvų
darbovietę
 Gaunama gydytojo pažyma

 VIISP

 Siunčiami duomenys apie
vaiką į mokinių registrą
 Gaunami identifikaciniai tėvų
ir vaikų duomenys
 Gaunama gydytojo pažyma

 Mokinių registras

 Siunčiami duomenys apie
vaiką į mokinių registrą
 Gaunami ir siunčiami
atnaujinti mokinio
identifikaciniai duomenys
 Siunčiami mokinio
pažymėjimo duomenys
 Gaunama gydytojo pažyma

 Mokinių registras

 Gaunami ir siunčiami
atnaujinti studento
identifikaciniai duomenys

 Studentų registras

 Gaunami identifikaciniai
duomenys
 Gaunama gydytojo pažyma

 VIISP

 Siunčiami duomenys į
mokinių registrą
 Siunčiami ir gaunami
duomenys apie kvalifikacijos
tobulinimo programas

 Mokinių registras

 Gaunami identifikaciniai tėvų
ir vaikų duomenys
 Gaunama gydytojo pažyma

 VIISP

 Gaunami ugdymo pasiekimų
rezultatai

 Mokinių registras
 Elektroniniai dienynai

 Gaunama informacija apie

 Mokinių registras

 SODRA
 E. sveikata

 VIISP
 E. sveikata

 Mokinių registras

 Mokinių registras
 E. sveikata

 E. sveikata

 Kvalifikacijos
tobulinimo programų
ir renginių registras

 E. sveikata

Portfelio valdymas
Portfelio duomenų
peržiūra ir valdymas

 Mokiniai
 Tėvai
 Mokymo įstaigos
administracijos
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darbuotojai

Vieninga prieiga prie
ugdymo turinio

 Mokiniai
 Pedagogai

Personalizuotas
kvalifikacijos
tobulinimo valdymas

 Pedagogai
 Kvalifikacijos
tobulinimo programų
organizatoriai
 Mokiniai
 Tėvai
 Pedagogai
 Kiti švietimo
darbuotojai
 Mokiniai
 Tėvai
 Studentai
 Suaugusieji
 Mokymo įstaigos
administracijos
darbuotojai

Naujienų prenumerata

Vieninga prieiga prie
kitų švietimo IS ir
registrų

neformaliojo ugdymo veiklas
 Gaunama informacija apie
specialiojo ugdymo poreikius,
medicinines pažymas
 Gaunama informacija apie
prieinamą ugdymo turinį

 E. sveikata

 Švietimo IS
 Ugdymo sodas

 Siunčiami ir gaunami
duomenys apie kvalifikacijos
tobulinimo programas

 Kvalifikacijos
tobulinimo programų
ir renginių registras

 Gaunama informacija apie
naujienas

 Švietimo IS

 Siunčiama asmens
identifikavimo informacija
 Gaunama patvirtinta asmens
identifikavimo informacija,
priskyrimas naudotojų
grupėms







Švietimo IS
Mokinių registras
Pedagogų registras
VIISP
Studentų registras

4.4. Švietimo vartų sąsajos su kitomis informacinėmis sistemomis
9 lentelė. Švietimo vartų sąsajos su kitomis informacinėmis sistemomis
INFORMACINĖS SISTEMOS
1.

Atviros informavimo, konsultavimo ir
orientavimo (AIKOS) sistema

2.

Švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS)

3.

Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių
mokinių informacinė sistema
Švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas)
vadovų informacinė sistema
Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias
mokyklas informacinė sistema

4.
5.

6.

7.

8.

Neformaliojo švietimo programų ir objektų
virtualios mokymosi aplinkos informacinė
sistema
Stipendijų ir finansinės paramos studentams
informacinė sistema

Nacionalinio egzaminų centro informacinė
sistema

SĄSAJA SU ŠVIETIMO VARTAIS
 Vieningas prisijungimas ir tapatybės nustatymas per
Švietimo vartus;
 Prieiga prie el. paslaugų per Švietimo vartų el.
paslaugų katalogą.
 Vieningas prisijungimas ir tapatybės nustatymas per
Švietimo vartus.
 Vieningas prisijungimas ir tapatybės nustatymas per
Švietimo vartus.
 Vieningas prisijungimas ir tapatybės nustatymas per
Švietimo vartus.
 Vieningas prisijungimas ir tapatybės nustatymas per
Švietimo vartus;
 Prieiga prie el. paslaugų per Švietimo vartų el.
paslaugų katalogą.
 Vieningas prisijungimas ir tapatybės nustatymas per
Švietimo vartus.
 Vieningas prisijungimas ir tapatybės nustatymas per
Švietimo vartus;
 Prieiga prie el. paslaugų per Švietimo vartų el.
paslaugų katalogą.
 Vieningas prisijungimas ir tapatybės nustatymas per
Švietimo vartus;
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Lietuvos mokslo ir studijų informacinės
sistemos/ Institucijų mokslo ir studijų
informacinė sistema
10. Pasirenkamojo vaikų ugdymo eksperimentinė
informacinė sistema
11. Paskolų studentams suteikimo, administravimo ir
grąžinimo informacinė sistema
9.

 Prieiga prie el. paslaugų per Švietimo vartų el.
paslaugų katalogą.
 Vieningas prisijungimas ir tapatybės nustatymas per
Švietimo vartus.
 Vieningas prisijungimas ir tapatybės nustatymas per
Švietimo vartus.
 Vieningas prisijungimas ir tapatybės nustatymas per
Švietimo vartus;
 Prieiga prie el. paslaugų per Švietimo vartų el.
paslaugų katalogą.
SĄSAJA SU ŠVIETIMO VARTAIS

REGISTRAI
1.

Pedagogų registras

2.

Studentų registras

3.

Mokinių registras

4.

Švietimo ir mokslo institucijų registras

5.

Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų
registras
Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių
registras

6.

7.

Diplomų ir atestatų registras

8.

Licencijų registras

9.

Išsilavinimo pažymėjimų blankų registras

 Vieningas prisijungimas ir tapatybės nustatymas per
Švietimo vartus.
 Identifikacinių duomenų gavimas ir atnaujinimas.
 Vieningas prisijungimas ir tapatybės nustatymas per
Švietimo vartus.
 Identifikacinių duomenų gavimas ir atnaujinimas.
 Vieningas prisijungimas ir tapatybės nustatymas per
Švietimo vartus.
 Identifikacinių duomenų gavimas ir atnaujinimas.
 Vieningas prisijungimas ir tapatybės nustatymas per
Švietimo vartus.
 Vieningas prisijungimas ir tapatybės nustatymas per
Švietimo vartus.
 Vieningas prisijungimas ir tapatybės nustatymas per
Švietimo vartus.
 Duomenų gavimas ir atnaujinimas (renginių
kalendorius).
 Vieningas prisijungimas ir tapatybės nustatymas per
Švietimo vartus.
 Vieningas prisijungimas ir tapatybės nustatymas per
Švietimo vartus.
 Vieningas prisijungimas ir tapatybės nustatymas per
Švietimo vartus.

KITOS IS
1.
2.
3.
4.

Valstybės informacinių išteklių sąveikumo
platforma (VIISP)
SODRA
e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo
infrastruktūros informacinė sistema (ESPBI)
Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė
(MUKIS)

6.

Skaitmeninių mokymo priemonių elektroninė
erdvė Ugdymo sodas
Duomenų pieva

7.

Ikimokyklinis.lt

5.






Prisijungimas prie Švietimo vartų.
Identifikacinių duomenų gavimas.
Informacijos apie darbovietes gavimas.
Gydytojų pažymų gavimas.

 Vieningas prisijungimas ir tapatybės nustatymas per
Švietimo vartus;
 Prieiga prie el. paslaugų per Švietimo vartų el.
paslaugų katalogą.
 Vieningas prisijungimas ir tapatybės nustatymas per
Švietimo vartus.
 Vieningas prisijungimas ir tapatybės nustatymas per
Švietimo vartus.
 Vieningas prisijungimas ir tapatybės nustatymas per
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8.
9.

Suaugusiųjų
(SMIS)
El. dienynai

mokymosi informacinė

sistema

Švietimo vartus.
 Vieningas prisijungimas ir tapatybės nustatymas per
Švietimo vartus.
 Vieningas prisijungimas ir tapatybės nustatymas per
Švietimo vartus;
 Informacijos apie mokinio pasiekimus, pažymius ir t.t.
siuntimas į Švietimo vartus (naudotojo portfelio).

4.5. Nefunkciniai reikalavimai ir ribojimai
Duomenų sauga. Įgyvendinant Švietimo vartų kūrimą, būtina parengti ir patvirtinti duomenų
saugos reikalavimus. Duomenų saugos reikalavimai gali būti paremti Švietimo valdymo
informacinės sistemos duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Švietimo Informacinių
Technologijų centro direktoriaus 2009 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V1-12.
Techninės įrangos ištekliai. Planuojama, jog nuomojami techninės įrangos ištekliai apimtis
serverius, programinę įrangą ir licencijas. Numatoma, jog šių išteklių poreikis bus
detalizuojamas rengiant investicinį projektą, remiantis regioninių duomenų centrų teikiamomis
paslaugomis, kaip numatyta Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarime Nr. 498 „Dėl Valstybės
informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“, patvirtintame
2015 m. gegužės 13 d.
Personalas ir kompetencijos. Planuojama, kad papildomų žmogiškųjų išteklių po Projekto
įgyvendinimo nereikės – Švietimo vartų administravimo funkcijas atliks dabartinio ITC švietimo
portalo skyriaus darbuotojai. Sistemos diegimo metu bus organizuojami esamų mokymai
susijusioms asmenų grupėms ir ITC švietimo portalo skyriaus darbuotojams.
Patalpos. Tikėtina, kad Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 498 „Dėl Valstybės
informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos valdymo optimizavimo“, patvirtintas
2015 m. gegužės 13 d., bus pildomas, kadangi iki 2019 m. planuojama perkelti turimą valstybės
institucijų informacinių technologijų įrangą į keturis stambius centralizuotus šiuolaikinius
duomenų centrus. Jei tai bus patvirtinta, reikalinga techninė įranga bus laikoma viename iš
minėtų keturių centrų.
Darbo vietos. Kadangi papildomų žmogiškųjų išteklių neprireiks, papildomų darbo vietų
kūrimas yra neaktualus.
Naudotojo sąsajos ergonomiškumas. Užtikrinamas vartotojo sąsajos atitikimas moderniems
standartams. Detalūs naudotojo sąsajos reikalavimai bus nustatyti sistemos kūrimo ir diegimo
etapo metu, atlikus detalią analizę.

4.6. Projekto įgyvendinimui reikalingi pokyčiai
10 lentelė. Reikalingi pokyčiai
Reikalingi pokyčiai
Švietimo IS, registrų ir kitų IS atnaujinimas
sukuriant vieningo prisijungimo per Švietimo
vartus galimybę

Pokyčių objektas
Švietimo IS, registrai ir
kitos informacinės
sistemos, integruotos su
Švietimo vartais

Priežastis
Prisijungęs prie Švietimo vartų
naudotojas, norėdamas prisijungti
prie kitų švietimo IS ir registrų
nebeturės dar kartą autentifikuotis.
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Teisės aktų, reglamentuojančių informacijos
apie mokinių pasiekimus (trimestrų/semestrų
bei metinius) perdavimą Švietimo vartams iš el.
dienynų, parengimas

Teisės aktai

Užtikrinamas vieningas ir
nuoseklus informacijos apie
mokinių pasiekimus kaupimas ir
saugojimas vienoje vietoje, patogi
prieiga, reikalingų pažymų
generavimas.

Švietimo IS ir registrų atnaujinimas Švietimo
vartuose sukuriant vieningą kalendorių

Švietimo IS ir registrai,
integruoti su Švietimo
vartais

Užtikrinama naujausia bei išsami
informacija apie vykstančius
aktualius renginius.

Švietimo IS ir registrų atnaujinimas Švietimo
vartuose sukuriant vieningą pranešimų dėžutę

Švietimo IS ir registrai,
integruoti su Švietimo
vartais

Prisijungęs prie Švietimo vartų
naudotojas gali matyti gautas
žinutes visose integruotose su
Švietimo vartais švietimo IS
nesijungiant prie jų.

Mokinių, studentų, pedagogų registrų
atnaujinimas integruojant su Švietimo vartais

Mokinių, studentų,
pedagogų registrai

Identifikacinių duomenų
perdavimas ir gavimas .

4.7. Dalykinės srities sudėtingumas ir neapibrėžtumas
Švietimo vartai skirti plačiai auditorijai: mokiniams, studentams, tėvams, pedagogams, švietimo
institucijų darbuotojams bei kitiems švietimo dalyviams. Skirtingo amžiaus ir statuso naudotojai
turi skirtingus poreikius, kuriuos siekiama patenkinti kuriant ir diegiant Švietimo vartus. Taigi,
visų lūkesčių patenkinimas sukuria riziką ir iššūkius, susijusius su Projekto apimtimi ir
įgyvendinimu laiku, t.y. norint patenkinti visų naudotojų poreikius, Projekto apimtis tampa
sąlyginai didele ir sudėtinga.
Kuriant ir diegiant Švietimo vartus siekiama integruoti ir apjungti švietimo ekosistemos
informacines sistemas ir registrus. Integruojant tokį kiekį sistemų gali kilti sunkumų dėl skirtingų
duomenų struktūrų ir nehomogeniškų technologijų. Be to, nepapildžius kurios nors sistemos
dalies nauja informacija arba per vėlai ją atnaujinus gali nukentėti visos sistemos kokybė ir
patikimumas arba sutrikti sistemos darbas.
Didelė sistemos apimtis ir lėšų stygius gali sulėtinti tobulinimo procesą. Dėl to sistema taptų
mažiau aktuali, taip pat mažiau patraukli naudotojams, kiltų problemų pilnam tikslo
įgyvendinimui.
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5. Valstybės informacinės sistemos kūrimo
įgyvendinimo galimybių ir alternatyvų analizė

Projekto

5.1. Projekto tikslo sąsaja su strateginiais dokumentais
Projekto tikslas – integruoti švietimo informacinius išteklius, plėtojant švietimo elektronines
paslaugas, ilgainiui mažinant administracines išlaidas, sukuriant ekonominę-socialinę nauda
švietimo paslaugų gavėjams, įgyvendinant valstybinėje švietimo strategijoje ir kituose
strateginiuose dokumentuose numatytus tikslus.
Projekto tikslas atitinka 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų
veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 2.3. investicinio
prioriteto „Taikomųjų IRT e. valdžios, e. mokymosi, e. įtraukties, e. kultūros ir e. sveikatos
programų tobulinimas“ 2.3.1. konkretų uždavinį „Technologiškai pažangiais ir į vartotoją
orientuotais elektroniniais sprendimais padidinti viešųjų ir administracinių paslaugų
prieinamumą ir kokybę“.
Projekto įgyvendinimas sukurs socialinę - ekonominę naudą – sumažins paslaugų teikėjams
tenkančią administracinę naštą, didins švietimo informacinių sistemų ir registrų valdymo veiklos
efektyvumą, todėl prisidės prie valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos, Lietuvos
pažangos strategijos „Lietuva 2030“ tikslų įgyvendinimo.

5.2. Projekto veiklų sąrašas
Siekiant įgyvendinti Projekto tikslą — integruoti švietimo informacinius išteklius, plėtojant
švietimo elektronines paslaugas, numatomos veiklos išvardintos žemiau pateiktoje lentelėje.
11 lentelė. Projekto veiklų sąrašas
Nr.

Poveiklė

Veikla

Aprašymas

1.

Projekto
struktūrizavimas

1.1. Veiklos modelio
sukūrimas

Esamų procesų analizė; švietimo vartų naudotojų poreikių
apklausos organizavimas, rezultatų analizė, poreikių
išgryninimas; IS funkcionalumo specifikavimas.

2.

Švietimo
kūrimas
diegimas

2.1. IS analizė ir
projektavimas

IS analizė ir būtinų elektroninei paslaugai sukurti naujos
sistemos pakeitimų nustatymas, detalus sistemos techninis
projektavimas.

2.2 IS kūrimas

IS konstravimas, konfigūravimas (programavimas), diegimas
į testinę aplinką ir testavimas.

2.3. Švietimo
informacinių sistemų ir
registrų modifikavimas

Švietimo informacinių sistemų bei registrų plėtra ir
modifikavimas, praplečiant šių IS funkcionalumus integracijai
su Švietimo vartais.

2.4. Integracija su
kitomis valstybės
valdomomis IS ir
registrais

Švietimo vartų standartizuotų sąsajų kūrimas ir suderinimas
su kitomis valstybės valdomomis IS, siekiant, kad būtų
užtikrinti interaktyvūs duomenų mainai.

2.5. Mokymai

Naudotojų mokymų organizavimas ir vykdymas.

vartų
ir
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Techninės įrangos
nuoma

3.

3.1. Techninės įrangos,
reikalingos ISIS,
nuoma
3.2. Mokinio
pažymėjimų
paruošimas

4.

Kitos veiklos

ISIS tinkamam funkcionavimui užtikrinti reikalingos įrangos
(serverių ir duomenų saugyklų techninė įranga, bei kita
susijusi įranga) nuomojamas iš duomenų centro paslaugų
teikėjų.
Mokinio pažymėjimų ir mokinių registro sąsajos paruošimas,
pažymėjimų gaminimo įrenginių įsigijimas, pažymėjimų
kortelių pagaminimas ir išdalinimas.

4.1. Techninė priežiūra

Kuriamos IS diegimo darbų techninė priežiūra, užtikrinant
visų Projekto komponentų ir rezultatų suderinamumą, atitiktį
IS specifikacijai, funkciniams ir techniniams reikalavimams,
Projekto rezultatų ir veiklų atitiktį Projekto tikslams,
uždaviniams ir naudotojų poreikiams.

4.2. Projekto
administravimas

Reikalingų dokumentų parengimas, sutarčių parengimas,
mokėjimo prašymų rengimas.

4.3. Projekto
viešinimas

Projekto pristatymas visuomenei.

4.4. Projekto valdymas

Projekto etapų ir veiklų įgyvendinimo stebėjimas ir
sklandžios komunikacijos tarp projekto darbo grupių
užtikrinimas.

5.3. Veiklų vertinimo kriterijai
Atsižvelgiant į Projekto veiklų analizę, aplinkos analizę, teisinius apribojimus Projekto ribose,
Projekto veiklų palyginamumo galimybę, Projekto veiklų įvertinimui pasirinkti šie kriterijai:









Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė;
Projekto veiklų įgyvendinimo patikimumas;
žmogiškųjų išteklių poreikis Projekto veiklų vykdymui;
techninis nesudėtingumas;
poveikis kuriamų el. paslaugų vartotojams;
įvairūs galimi apribojimai Projekto veiklų vykdymui;
poveikis Projekto rezultatams;
reikalingų institucijų skaičius.

12 lentelė. Veiklų vertinimo kriterijų sąrašas
Nr.

Veiklos kriterijus

Aprašymas

1.

Projekto veiklų
įgyvendinimo trukmė

Šiuo kriterijumi vertinamos Projekto veiklos pagal jų įgyvendinimo trukmę
lyginant su kitomis alternatyviomis veiklomis. Vertinant trukmę lyginamos
alternatyvios veiklos pagal grupes, veiklų pobūdį.

2.

Projekto veiklų
įgyvendinamumo
patikimumas

Šiuo kriterijumi vertinamas Projekto veiklos įgyvendinimo patikimumas.
Įvertinama tikimybė neatlikti veiklų arba atlikti nekokybiškai, todėl sudaryti
grėsmę siekiamų rezultatų pasiekimui, tikslų ir uždavinių įgyvendinimui.

3.

Žmogiškųjų išteklių
poreikis Projekto veiklų
vykdymui

Šiuo kriterijumi vertinamas žmogiškųjų išteklių poreikis sėkmingam veiklos
įgyvendinimui ir Projekto tęstinumo užtikrinimui. Papildomas žmogiškųjų
išteklių ar jų kvalifikacijos poreikis dėl ITC planavimo, teisinių ir kitų
apribojimų įdarbinimui, gali sudaryti grėsmę Projekto tęstinumui. Išorės
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vykdytojai dėl didelio žmogiškųjų išteklių poreikio gali susidurti su
žmogiškųjų išteklių nebuvimo ar tinkamos kvalifikacijos žmogiškųjų išteklių
stoka, Projekto įgyvendinimo vėlavimu ir pan. Todėl Projekto veiklos,
kurioms reikalingi didesni žmogiškieji ištekliai, yra rizikingesnės.
4.

Techninis
nesudėtingumas

Vertinama, ar veiklos įgyvendinimas pareikalautų mažiau sudėtingų techninių
sprendimų palyginti su kitomis veiklomis.

5.

Poveikis kuriamų el.
paslaugų naudotojams

Vertinama, ar veiklos įgyvendinimas turės didelę įtaką būsimų el. paslaugos
naudotojų skaičiui.

6.

Įvairūs galimi
apribojimai Projekto
veiklų vykdymui

Šiuo kriterijumi vertinama galimybė susidurti su teisiniais apribojimais veiklų
vykdymui.

7.

Poveikis Projekto
rezultatams

Šiuo kriterijumi vertinamas poveikis Projekto rezultatams, stebėjimo
rodikliams per Projekto veiklos būtinumo prizmę - ar Projekto veiklai
investuojamos lėšos turės svarų indėlį Projekto rezultatams.

8.

Reikalingų institucijų
skaičius

Vertinama, ar veiklai įgyvendinti užtenka vienos, ar kelių ir daugiau
institucijų, skiriant žemesnį balą, kuomet reikia įtraukti daugiau institucijų.

5.4. Projekto veiklų vertinimas
Projekto visos galimos veiklos, nurodytos skyriuje 5.2. Projekto veiklų sąrašas, vertinamos
ekspertiniu būdu pagal skyriuje 5.3. Veiklų vertinimo kriterijai pasirinktus kriterijus:






K1 - Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė;
K2 - Projekto veiklų įgyvendinimo patikimumas;
K3 - Žmogiškųjų išteklių poreikis Projekto veiklų vykdymui;
K4 - Techninis nesudėtingumas;
K5 – Poveikis kuriamų el. paslaugų naudotojams;
 K6 – Įvairūs galimi apribojimai Projekto veiklų vykdymui;
 K7 – Poveikis projekto rezultatams;
 K8 – Reikalingų institucijų skaičius.
Projekto galimų veiklų įvertinimui naudojama 5 balų vertinimo sistema (minimalus balas – 1,
maksimalus – 5). Pagal kriterijus balai paskirstomi taip:







Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė (1 - trumpa, 2 – labiau trumpa, 3 – vidutiniška, 4labiau ilga, 5 – ilga);
Projekto veiklų įgyvendinimo patikimumas (1 – patikimas, 2 – labiau patikimas, 3 –
vidutiniškai patikimas, 4 – mažiau patikimas, 5 – nepatikimas);
Žmogiškųjų išteklių poreikis Projekto veiklų vykdymui (1 – mažas, 2 – labiau mažas, 3vidutiniškas, 4 – labiau didelis, 5 – didelis);
Techninis sudėtingumas (1 – nesudėtinga, 2 – labiau nesudėtinga, 3 – vidutiniška, 4 –
mažiau sudėtinga, 5 - sudėtinga);
Poveikis kuriamų el. paslaugų naudotojams (1 – mažas, 2 – labiau mažas, 3 –
vidutiniškas, 4 – labiau didelis, 5 - didelis);
Įvairūs galimi apribojimai Projekto veiklų vykdymui (1 – daug, 2 – labiau daug, 3 –
vidutiniškai, 4 – labiau nedaug, 5 - nedaug);
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Poveikis projekto rezultatams (1 – mažas, 2 – labiau mažas, 3 – vidutiniškas, 4 – labiau
didelis, 5 - didelis);
 Reikalingų institucijų skaičius (1 – didelis, 2 – labiau didelis, 3 – vidutiniškas, 4 – labiau
mažas, 5 - mažas).
Projekto vertinimas pateiktas toliau esančioje lentelėje.
13 Lentelė. Projekto galimų veiklų vertinimas
Kriterijai
Projekto visos galimos veiklos

Suma
K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

1. Projekto struktūrizavimas

4

3

4

4

4

3

4

3

29

2. Švietimo vartų kūrimas ir diegimas

5

4

5

5

5

4

5

4

37

3. Techninės įrangos nuoma

2

3

4

4

3

3

2

2

23

4. Kita veikla

3

3

4

2

3

3

3

2

23

5.5. Projekto įgyvendinimo alternatyvos
Švietimo vartų įgyvendinimo alternatyvos sudarytos iš galimų Švietimo vartų el. paslaugų
sąrašo. Laikomasi nuostatos, kad visos alternatyvos, išskyrus Status quo alternatyvą, iš dalies
padeda pasiekti Projekto tikslą bei įgyvendinti Projekto uždavinius. Vertintos 3 Projekto
alternatyvos:




Alternatyva 0: „Status quo“;
Alternatyva 1: „Įgyvendinimas minimalia apimtimi“;
Alternatyva 2: „Įgyvendinamas pilna apimtimi“.

14 lentelė. Administracinės ir aprūpinimo paslaugos
Eil.
Nr.

El. paslauga

Alternatyva 0

Alternatyva 1

Alternatyva 2

Registracija / priėmimas į programą / įstaigą:
1.

Ikimokyklinį ugdymą

2.

Bendrąjį ugdymą

3.

Profesinį mokymą

4.

Suaugusiųjų bendrąjį ugdymą

5.

Aukštąjį mokslą

6.

Vaikų neformalųjį ugdymą

7.

Suaugusiųjų neformalųjį ugdymą

Portfelio valdymas:
8.

Portfelio duomenų peržiūra ir valdymas

9.

Vieninga prieiga prie ugdymo turinio
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10.

Personalizuotas kvalifikacijos tobulinimo valdymas

11.

Naujienų prenumerata

12.

Vieninga prieiga prie kitų švietimo IS ir registrų

Atliekant vertinimą, visos alternatyvos vertinamos pagal tuos pačius vertinimo kriterijus.
Pasirinkta Švietimo vartų įgyvendinimo apimties alternatyva turi būti optimali ekonominiu,
socialiniu, naudos / kaštų principo aspektais ir užtikrinti bent dalinį užsibrėžtų tikslų pasiekimą.

5.6. Alternatyva nedaryti nieko (Status quo)
Alternatyva „Nedaryti nieko“ – padėtis, kai veikla tęsiama, nedarant esminių investicijų.
Veikiant kaip įprasta ir neįgyvendinant Švietimo vartų, nebus suintegruota Lietuvos švietimo
informacinių išteklių sistema, neatnaujintos elektroninės paslaugos:









Nebus supaprastinta švietimo paslaugų teikimo tvarka, todėl ir toliau paslaugų teikimo
procedūros išliks sąlyginai ilgos, bus gaištamas laikas laukiant eilėse ir pildant
dokumentus;
Nemažės administracinės sąnaudos, šiuo metu atsirandančios pildant dokumentus,
suvedant informaciją į atitinkamas informacines sistemas, bus ir toliau gaištamas
administracijos darbuotojų darbo laikas;
Norint įtraukti naujas švietimo paslaugas, bus kuriamos papildomos informacinės
sistemos ir švietimo portalai, o ne tiesiog integruojama į jau esamą bendrą sistemą.
Tokiu būdu atsiras papildomos administracinės išlaidos;
Neįgyvendinus integracijų tarp informacinių sistemų ir registrų, duomenys nebus
efektyviai migruojami, nebus išvengiama duomenų netikslumų ir suvedimo klaidų;
Nebus sukurta bendra virtuali platforma, kurioje būtų lengvai prieinama neformaliojo
švietimo, mokymosi visą gyvenimą informacija;
Nebus įgyvendinti valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos tikslai, kuriuose
numatyta efektyvinti elektroninių paslaugų teikimą ir efektyviau išnaudoti esamus
valstybės informacinius išteklius, gerinti neformaliojo ir suaugusiųjų švietimo
prieinamumą;
Nebus įgyvendintas 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos prioriteto
uždavinys „Padidinti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir
kokybę“.

Pasirinkus alternatyvą nedaryti nieko, t.y. Status quo, nebus pasiekti keliami tikslai – nebus
integruoti švietimo informaciniai ištekliai, nebus mažinama administracinė paslaugų teikimo
našta, nebus plėtojamos švietimo elektroninės paslaugos, o esamos nekompiuterizuotos
paslaugos ir toliau bus teikiamos neefektyviai, taikant nepažangias duomenų surinkimo ir
perdavimo procedūras.
Turint omenyje esamą aukštą kompiuterizavimo lygį šalies mokyklose, sparčiai populiarėjantį
elektroninių paslaugų naudojimą, pažangią visuomenę, nevykdant Švietimo vartų projekto
valstybės teikiamos švietimo paslaugos išliks administracine našta, nekuriančia pridėtinės vertės.

5.7. Kitų alternatyvų analizė
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5.7.1. Įgyvendinti Švietimo vartus minimalia apimtimi
Pasirinkus alternatyvą „Įgyvendinti minimalia apimtimi“, Švietimo vartų projekte būtų
įgyvendinama tik dalis numatytų elektroninių paslaugų:



vieninga prieiga prie kitų švietimo IS ir registrų;
registracija / priėmimas į programą / įstaigą:
 ikimokyklinį ugdymą;
 bendrąjį ugdymą;
 vaikų neformalųjį ugdymą.

Švietimo vartų įgyvendinimas minimalia apimtimi leistų sukurti vieningą švietimo informacijos
portalą, integruojantį daugelį esamų informacinių sistemų bei suteikiantį galimybę naudotis
keliomis elektroninėmis paslaugomis.
Ši alternatyva leistų iš dalies įgyvendinti Švietimo vartų projekte keliamus tikslus, kadangi būtų
sukurta naujų elektroninių paslaugų ir sukurtos integracijos su švietimo IS ir registrais. Tačiau
tokio dalinio Projekto įgyvendinimo metu nebūtų pasiektas visas galimas informacinių išteklių
integracijų efektas ir maksimali elektroninių paslaugų plėtra, nes nebus suteikta prieiga prie visų
naujų elektroninių paslaugų, taip pat ne visi informaciniai ištekliai prijungti prie švietimo
informaciją ir paslaugas apjungiančio Švietimo portalo.
5.7.2. Įgyvendinti Švietimo vartus pilna apimtimi
Įgyvendinat Švietimo vartų programą pilna apimtimi, būtų kuriamos visos numatytos
administracinės ir aprūpinimo elektroninės paslaugos.
Šios alternatyvos įgyvendinimas užtikrintų visų anksčiau išvardintų uždavinių įgyvendinimą ir
numatytų tikslų pasiekimą pilna apimtimi, bei leistų Lietuvai tapti viena iš nedaugelio Europos
Sąjungos šalių, turinčių pilnai integruotą švietimo informacinių išteklių sistemą ir teikiančių
visus ugdymo etapus padengiančias švietimo srities elektronines paslaugas.
Švietimo vartų Programą būtų suskirstytas į tris projektus:




Elektroninės paslaugos: portfelio valdymas ir administracinės paslaugos;
Elektroninių paslaugų plėtra: vieningo mokinio pažymėjimo sukūrimas ir kitų valstybės ir
švietimo sistemų integracija;
Atvirųjų duomenų pateikimas: atitinkamo detalumo švietime kaupiamų duomenų
atvėrimas visuomenei.

Pirmojo projekto įgyvendinimo metu planuojama parengti visas švietimo IS ir registrų sąsajas,
sukurti elektronines administracines ir asmens portfelio valdymo paslaugas. Įgyvendinant antrąjį
etapą, būtų suvienodinti mokinio pažymėjimai ir sukurtos integracijos su kitomis aktualiomis
valstybės ir švietimo informacinėmis sistemomis. Paskutiniojo etapo metu planuojama praplėsti
esamas elektronines paslaugas, pasirinktus švietimo duomenis (tokius kaip švietimo dalyvių
pasiekimų ar kvalifikacijos tobulinimo rodikliai) pavertus atvirais duomenimis ir tokiu būdu
Švietimo vartų naudotojams pasiūlant papildomas paslaugas pagal jų poreikius, identifikuotas
tobulintinas sritis.
5.7.3. Lyginamoji analizė
Švietimo vartų įgyvendinimo apimties alternatyvos yra lyginamos pagal technologinius,
ekonominius – socialinius, finansinius aspektus.
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Vertinant finansinius rodiklius, svarbu atsižvelgti į potencialių sistemos naudotojų skaičių bei į
sistemų, su kuriomis bus reikalinga integruotis, skaičių.
15 lentelė. Naudotojų skaičiaus palyginimas
Eil.
Nr.
1.
2.

E. paslauga
Registracija / priėmimas į ikimokyklinio, bendrojo,
vaikų neformaliojo ugdymo programas / įstaigas
Registraciją / priėmimas į aukštojo mokslo,
profesinio mokymo, suaugusiųjų mokymo
programas / įstaigas

Naudotojų
skaičius
149 000
65 000

Aktualu
įgyvendinus
„Alternatyva
1“


Aktualu
įgyvendinus
„Alternatyva
2“



Įgyvendinus pirmąją alternatyvą („Alternatyva 1“) sistema būtų aktuali 30% mažiau vartotojų,
nei įgyvendinant pilna apimtimi („Alternatyva 2“).
Įgyvendinant „Alternatyva 2“, iš viso būtų reikalingos integracijos su 29 IS ir registrais
(išsamus IS ir registrų sąrašas yra „Kompiuterizuojamos veiklos procesų analizė“ skyriuje).
Įgyvendinant „Alternatyva 1“, nebereikėtų integracijų su šiomis IS ir registrais:
 Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas IS;
 Stipendijų ir finansinės paramos studentams IS;
 Paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo IS;
 Studentų registru;
 SMIS.
Tai reiškia, kad būtų reikalingos integracijos su 24 sistemomis – 18% mažiau nei antrojoje
alternatyvoje.
Įvertinus šiuos du kriterijus, galime teigti, kad pirmosios alternatyvos įgyvendinimas reikalautų
20% mažiau išlaidų.
Technologinė analizė
Remiantis LR vyriausybės nutarimu dėl valstybės informacinių išteklių konsolidacijos,
įgyvendinant Švietimo vartų projektą yra laikomasi nuostatos, jog nebus atliekamos investicijos
į techninės ir programinės įrangos įsigijimą. Dėl šios priežasties techninių išteklių palaikymo
kaštus sudarys šios įrangos nuoma. Papildomai numatomos sąnaudos informacinės sistemos
palaikymui bei administravimui, stebėjimui ir priežiūrai (detaliau „Švietimo vartų priežiūros
kaštų ir reikalavimų analizė“). Kadangi nulinė alternatyva nereikalauja technologinių išteklių
nuomos, vertinama jog šiuo aspektu nulinė alternatyva yra patraukliausia.
Finansinė analizė
Pirmosios Švietimo vartų projekto alternatyvos įgyvendinimas pareikalautų 5,7 mln. eurų
investicijų. Pasirinkus įgyvendinti Švietimo vartus pilna apimtimi (t.y. „Alternatyva 2“) , būtų
reikalinga 8.6 mln. eurų investicijų suma. Dėl šios priežasties alternatyva „Nedaryti nieko“ yra
patraukliausia tarp nagrinėjamų alternatyvų.
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16 lentelė. Finansinių rodiklių palyginimas
Eil.
Nr.

Išlaidų kategorijos

Alternatyva 0

Alternatyva 1

Alternatyva 2

1.

Įrangos nuoma

0

150 000

180 000

2.

Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su
investicijomis į ilgalaikį turtą susijusios paslaugos

0

5 200 000

6 320 000

3.

Projekto administravimas ir vykdymas

0

330 000

400 000

4.

Vieningo mokinio pažymėjimo sukūrimas

0

0

1 700 000

0

5 680 000

Iš viso:

8 600 000

Ekonominė-socialinė analizė
Vertinant Švietimo vartų sukūrimo įgyvendinimo apimties alternatyvas ekonominiu-socialiniu
požiūriu, skaičiuojami šie rodikliai:
 Metinė ekonominė-socialinė grynoji nauda įgyvendinus Projektą. Tai nauda, kurią
kasmet, sukūrus alternatyvose numatytas elektronines paslaugas. Nauda yra vertinama
kaip darbo laiko taupymas, sudarant galimybę užsisakyti paslaugas, pavyzdžiui,
registraciją / priėmimą į ugdymo įstaigas / programas ir sutarties pasirašymą,
elektroniniu būdu bei nebelikus poreikio fiziškai pristatyti dokumentus į ugdymo įstaigą.
Taip pat vertinamas Švietimo darbuotojų sutaupytas darbo laikas nebelikus poreikio
rankiniu būdu koreguoti mokinių ir studentų registrus.
 Ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV). EGDV apskaičiuojama, sudedant
diskontuotus ekonominius grynuosius pinigų srautus per ataskaitinį laikotarpį (šiuo
atveju — 10 metų (neįskaitant nulinių metų, tačiau turint omenyje, kad pirmus trejus
metus, kol Projektas bus vykdomas, jokia nauda nebus sukuriama)). Ji parodo Švietimo
vartų naudą visuomenei, skaičiuojant šios dienos pinigų verte, ir įvertina visą su
Švietimo vartų diegimu susijusią naudą.
Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta įvertinta alternatyvų ekonominė-socialinė nauda.
Skaičiuojant naudą buvo remiamasi anksčiau išvardintais darbo laiko sutaupymais. Detalesnė
informacija apie laiko sutaupymą pateikiama skyriuje „Finansinės, ekonominės ir socialinės
Projekto naudos įvertinimas“.
17 lentelė. Ekonominės-socialinės analizės rodikliai
Eil.
Nr.

Rodiklis

Alternatyva 0

Alternatyva 1

Alternatyva 2

1.

Metinė ekonominė-socialinė grynoji nauda, eurai

0

8 451 475

16 807 448

2.

Ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV) per
laikotarpį, eurai

0

40 070 978

79 689 012




Alternatyva 0: veikla tęsiama, nedarant esminių pokyčių, todėl ekonominės-socialinė
grynoji nauda yra lygi 0 eurų per 10 metų.
Alternatyva 1: Įgyvendinus alternatyvą būtų sutaupomas tėvų, registruojančių vaikus į
ikimokyklinio, bendrojo ugdymo įstaigas bei neformaliojo ugdymo veiklas, taip pat
švietimo darbuotojų darbo laikas dėl toliau išvardintų priežasčių:
 registraciją / priėmimą būtų galima atlikti internetu;
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nebeliktų poreikio ugdymo įstaigai pristatyti įvairių popierinių dokumentų – tai
būtų atliekama elektroniniu būdu;
sutartis su ugdymo įstaiga būtų pasirašoma elektroniniu būdu;
naudojant pažangias elektronines paslaugas mokinių, registrai būtų automatiškai
koreguojami pagal pasirašytas sutartis, tai sutaupytų švietimo darbuotojų laiko,
kurie dabar registrų koregavimus atlieka rankiniu būdu.

Iš viso automatizavus minėtas paslaugas per metus būtų sutaupoma vidutiniškai 1 477 530
valandų pedagogų darbo laiko per metus, tai leistų sutaupyti 8 451 475 eurų per metus.


Alternatyva 2: Įgyvendinus alternatyvą papildomai būtų automatizuotas priėmimas į
aukštąsias mokyklas, suaugusiųjų formalųjį ir neformalųjį ugdymą.

Iš viso įgyvendinus šią alternatyvą būtų sutaupoma vidutiniškai 2 938 365 valandų darbo laiko
per metus, tai leistų sutaupyti 16 807 448 eurų per metus.
Atitikimas ES prioritetams
Vertinant atitikimą ES prioritetams kuo daugiau administracinių paslaugų perkelti į elektroninę
erdvę. Nulinės alternatyvos atveju naujos paslaugos nėra kuriamas, pirmosios alternatyvos atveju
sukuriamos 4 naujos el. paslaugos, tačiau daugiausiai elektroninių paslaugų yra sukuriama
įgyvendinant „Alternatyva 2“ – 12.
Kaštų ir naudos analizė
Vertinant alternatyvų įgyvendinimą, svarbus finansuojamų išteklių ir gaunamos grąžos santykis.
Nulinės alternatyvos atveju šis santykis yra 0 (nėra atliekamos investicijos ir nėra kuriama nauda,
„Alternatyva 1“ atveju patiriamų kaštų ir sukuriamos naudos santykis yra 7, kuomet
„Alternatyva 2“ atveju šis santykis siekia 9,3 karto.

5.8. Apibendrinimas ir tinkamiausios alternatyvos pasirinkimas
Švietimo vartų įgyvendinimo analizė parodė, kad geriausia Švietimo vartų projektą įgyvendinti
pilna apimtimi, sukuriant visas 12 naujų elektroninių paslaugų. Įgyvendinus Švietimo vartų
projektą pilna apimtimi, taip pat būtų supaprastinta švietimo paslaugų teikimo tvarka, švietimo
informacinių išteklių valdymas, švietimo duomenų administravimas.
Įgyvendinus Švietimo vartų projektą pilna apimtimi, būtų pasiekta maksimali ekonominėsocialinė nauda, sutaupysianti darbo laiko ir tėvams bei mokiniams, o taip pat ir Švietimo
sistemos darbuotojams. Iš viso per 10 metų nuo Projekto įgyvendinimo pradžios Projektas
sugeneruos beveik 80 mln. eurų netiesioginės naudos iš darbo laiko sutaupymo.
18 lentelė. Švietimo vartų įgyvendinimo alternatyvų palyginimas
Alternatyva 0

Alternatyva 1

Alternatyva 2

Technologinė analizė
Finansinė analizė
Ekonominė-Socialinė analizė
ES prioritetų atitikimas
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Alternatyva 0

Alternatyva 1

Alternatyva 2

Kaštų ir naudos analizė

Alternatyvas vertinant pagal pasirinktus kriterijus, dėl generuojamos aukštos ekonominėssocialinės naudos, atitikimo ES prioritetams ir aukščiausio kaštų naudos santykio, patraukliausia
alternatyva yra „Alternatyva 2“– „Įgyvendinti švietimo vartus pilna apimtimi“.
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6. Detalus pasirinktos alternatyvos aprašymas
6.1. Siūlomo Švietimo vartų sprendimo aprašymas
Švietimo vartų projekto įgyvendinimui parinkta pilnos apimties alternatyva, apimanti visas
švietimo srities elektronines paslaugas. Įgyvendinant Programą siekiama supaprastinti visas
esamas švietimo paslaugų teikimo procedūras ir užtikrinti švietimo informacinių išteklių
integralumą ir efektyvų naudojimą. Programos įgyvendinimui reikalinga techninė ir programinė
įranga bus išsinuomojama.
Diegiant pilnos apimties įgyvendinimo alternatyvą bus pasiekti šie Programos darbų rezultatai:





bus parengti naujų elektroninių paslaugų teikimo procesai, procedūros ir tvarkos;
bus suintegruoti švietimo srities informaciniai ištekliai – IS ir registrai;
bus sukurtas vieningas prisijungimas prie esamų IS ir registrų;
atlikus Švietimo vartų diegimą, Programa bus viešinama, vedami mokymai.

Visą Švietimo vartų programą siūlome įgyvendinti trimis projektais. Toliau pateikta projektų
detalizacija.
I projektas. Elektroninės paslaugos: portfelio valdymas ir administracinės paslaugos
Elektroninės paslaugos Švietimo vartuose:
 registracija/ priėmimas į:
 ikimokyklinį ugdymą;
 bendrąjį ugdymą;
 profesinį mokymą;
 suaugusiųjų bendrąjį ugdymą;
 aukštąjį mokslą;
 vaikų neformalųjį ugdymą;
 suaugusiųjų neformalųjį ugdymą;
 portfelio valdymas:
 portfelio duomenų peržiūra ir valdymas;
 vieninga prieiga prie ugdymo turinio;
 personalizuotas kvalifikacijos tobulinimo valdymas;
 naujienų prenumerata;
 vieninga prieiga prie kitų švietimo IS ir registrų.
Pirmojo projekto įgyvendinimo metu planuojama parengti visas švietimo IS ir registrų sąsajas,
sukurti elektronines administracines ir asmens portfelio valdymo paslaugas.
II projektas. Elektroninių paslaugų plėtra: vieningo mokinio pažymėjimo sukūrimas ir
kitų valstybės ir švietimo sistemų integracija
Įgyvendinant antrąjį projektą, būtų suvienodinti mokinio pažymėjimai ir sukurtos integracijos
su kitomis aktualiomis valstybės ir švietimo sistemomis.
III projektas. Atvirų duomenų pateikimas: atitinkamo detalumo švietime kaupiamų
duomenų atvėrimas visuomenei
Paskutiniojo projekto metu planuojama praplėsti esamas elektronines paslaugas, pasirinktus
švietimo duomenis (tokius kaip švietimo dalyvių pasiekimų ar kvalifikacijos tobulinimo
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rodikliai) pavertus atvirais duomenimis ir tokiu būdu Švietimo vartų naudotojams pasiūlant
papildomas paslaugas pagal jų poreikius, identifikuotas tobulintinas sritis.

6.2. Kuriama nauda
Išskiriamos pagrindinės pasirinktos alternatyvos naudos:


Efektyvesnis švietimo paslaugų teikimas.
Informacija apie švietimo paslaugą, paslaugos teikėją, gavėją bus automatiškai
perduodama tarp švietimo institucijų, vyks automatiškas duomenų migravimas ir išrašų iš
registrų sugeneravimas. Paslaugų gavėjams nebereikės gaišti laiko laukiant eilėse ir
pildant dokumentus, kadangi tai galės padaryti nuotoliniu būdu.



Sumažinta administracinė našta švietimo darbuotojams.
Švietimo institucijų administracijų darbuotojams nereikės papildomai suvesti duomenų,
kadangi didžioji dalis jų automatiškai bus nuskaitomi iš kitų IS ir registrų.



Efektyvesnis švietimo informacinių išteklių panaudojimas.
Bus pasinaudojama šiuo metu dar kuriamų duomenų centrų infrastruktūra ir tokiu būdu
ilgainiui bus sumažinami informacinių sistemų ir registrų palaikymo kaštai. Sukūrus
bendrą švietimo informacijos ir paslaugų portalą, Švietimo Informacinių technologijų
centrui bus palengvinta esamų sistemų tvarkymo ir priežiūros našta. Taip pat, įtraukiant
naujas elektronines paslaugas, jos galės būti integruojamos į bendrą švietimo portalą.

6.3. Veiklos procesų pokyčių analizė
Šiuo metu švietimo paslaugų teikėjai ir gavėjai tarpusavyje dažnai sąveikauja keisdamiesi
popieriniais dokumentais. Asmuo, keisdamas ugdymo įstaigas, užsisakydamas kitas švietimo
srities paslaugas teikia prašymus, kurių informaciją vėliau į elektroninę laikmeną suveda
švietimo institucijos administracijos darbuotojai. Patvirtinus paslaugos prašymą, dažniausiai
papildomai teikiami popieriniai dokumentai, pasirašinėjamos sutartys, informacija galutinai
suvedama į reikalingas informacines sistemas, registrus.
Pagrindiniai numatomos veiklos pokyčiai – tai registracijos ir susijusių procesų perkėlimas iš
popierinės formos į elektroninę:



sukuriama galimybė daugelį švietimo paslaugų užsisakyti elektroniniu būdu;
įgyvendinamos informacinių sistemų ir registrų integracijos, leidžiančios duomenis
saugiai perduoti, asmeniui keičiant ugdymo įstaigas, užsisakant kitas ugdymo paslaugas.

Toliau pateikiamas detalus planuojamų veiklos procesų aprašymas realizavus elektronines
paslaugas Švietimo vartuose.
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6.3.1. Registracija/ priėmimas į įstaigas / programas
Ikimokyklinį ugdymą
Žingsnis

Aprašymas

1.

Pasirinkti ikimokyklinio ugdymo įstaigą.

Švietimų vartų tinklalapyje skelbiama centralizuota informacija
apie ikimokyklinio ugdymo įstaigas pasirinktoje savivaldybėje.

2.

Pildyti prašymą ir teikti papildomus
dokumentus registracijai į
ikimokyklinio ugdymo įstaigą.

Suteikiama galimybė užpildyti prašymą elektroniniu būdu.
Reikalingi duomenys automatiškai surenkami iš reikalingų IS ir
registrų (pvz. iš gyventojų registro per VIISP).

3.

Pasitikrinti vietą eilėje į ikimokyklinio
ugdymo įstaigą.

Suteikiama galimybė pasitikrinti savo eilės vietą Švietimo vartų
sistemoje.

4.

Gavus vietą eilėje, raštu pateikti
papildomus dokumentus ir pasirašyti
sutartį.

Reikalingi duomenys automatiškai surenkami iš reikalingų IS ir
registrų (pvz. VIISP, e. sveikatos IS).
Sutartis pasirašoma elektroniniu būdu.

5.

Užregistruoti vaiką į ikimokyklinio
ugdymo įstaigą.

Mokinių registre vaikas užregistruojamas automatiškai
pasirašius sutartį.

6.

Teikti prašymą išbraukti vaiką iš
ikimokyklinio ugdymo įstaigos sąrašų.

Prašymas išbraukti pateikiamas Švietimo vartų IS.

7.

Išbraukti vaiką iš ikimokyklinio ugdymo
įstaigos sąrašų.

Mokinių registras automatiškai koreguojasi nutraukus sutartį.

8.

Keisti ikimokyklinio ugdymo įstaigą.

Prašymas užpildomas Švietimo vartų IS.

Nr.

Bendrąjį ugdymą
Nr.

Žingsnis

Aprašymas

1.

Pasirinkti ugdymo įstaigą.

Švietimų vartų tinklalapyje skelbiama centralizuota informacija
apie mokyklas pasirinktoje savivaldybėje.

2.

Pildyti prašymą ir atnešti reikalingus
dokumentus (jei keičiama mokykla,
pažymių suvestinę).

Suteikiama galimybė užpildyti prašymą elektroniniu būdu.
Reikalingi dokumentai automatiškai išsiunčiami iš gyventojų
registro (per VIISP), pažymiai – iš Švietimo vartų IS.

3.

Jei reikia, patikrinama mokinio
gyvenamoji vieta, šeimos sudėtis.

Gyvenamoji vieta ir šeimos sudėtis automatiškai patikrinama
gyventojų registre (per VIISP).

4.

Jei numatyta, laikomi stojamieji
egzaminai.

5.

Gavus patvirtinimą apie priėmimą,
pateikiami reikalingi dokumentai
(gimimo liudijimo (paso) kopija,
gydytojų pažyma, nuotraukos ir t.t. ir
pasirašoma sutartis.

Dokumentai pateikiami automatiškai iš gyventojų registro (per
VIISP) arba Švietimo vartų IS.
Sutartis pasirašoma elektroniniu būdu.

6.

Teikti prašymą išbraukti iš ugdymo
mokyklos sąrašų keičiant į naują.

Prašymas išbraukti pateikiamas Švietimo vartų IS.

7.

Atnaujinti informaciją Mokinių registre
Naujai ugdymo įstaigai prašant, senoji

Mokinių registras automatiškai koreguojasi nutraukus sutartį.
Pažyma automatiškai perduodama naujai mokyklai iš Švietimo
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ugdymo įstaiga išsiunčia mokinio bylos
kopiją arba pažymą apie ugdymo
rezultatus.

vartų IS.

Profesinį mokymą
Žingsnis

Aprašymas

1.

Pateikti prašymą ir kitus dokumentus
mokytis:
 prašymą, kuriame nurodoma
pasirinkta profesinio mokymo ir/ar
bendrojo ugdymo programa;
 įgyto išsilavinimo pažymėjimą;
pageidaujantis tęsti mokymąsi –
mokymosi pasiekimų pažymėjimą
arba pažymą apie mokymosi
pasiekimus ankstesnėje mokykloje;
 sveikatos pažymėjimą (086/A
forma);
 sveikatos pažymą (027/A1);
 dvi fotonuotraukas (3x4 cm);
 pasą arba gimimo liudijimą ar kitą
asmens tapatybės dokumentą.

Suteikiama galimybė užpildyti prašymą elektroniniu būdu.
Reikalingi dokumentai automatiškai išsiunčiami iš gyventojų
registro (per VIISP), pažymiai – iš Švietimo vartų IS, sveikatos
pažymos – iš e. sveikatos IS arba Švietimo vartų IS.

2.

Informuoti apie priėmimą.

Automatiškai išsiunčiamas patvirtinimas priimtam mokiniui.

3.

Pasirašyti mokymo sutartį:
 abu sutarties egzempliorius pasirašo
mokyklos direktorius ir prašymo
pateikėjas. Vienas sutarties
egzempliorius įteikiamas prašymą
pateikusiam asmeniui, sutarties
kopija segama į asmens bylą;
 už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo
vienas iš tėvų (globėjų);
 14–16 metų vaikas sutartį pasirašo
tik turėdamas vieno iš tėvų
(rūpintojų) raštišką sutikimą.

Sutartis pasirašoma elektroniniu būdu.

4.

Registruoti mokymo sutartį ir įrašyti
asmenį į Mokinių registrą

Mokinių registras automatiškai koreguojasi sudarius sutartį.

5.

Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia
mokslą,
prašymą,
mokyklai
išsiunčiamos
prašomų
dokumentų
kopijos arba pateikiama Dokumentų
rengimo ir įforminimo taisyklių (Žin.,
2001, Nr. 30-1009) 13 priede nustatyto
pavyzdžio pažyma apie mokymosi
rezultatus

Pažyma automatiškai sugeneruojama Švietimo vartuose IS.

Nr.
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Suaugusiųjų bendrąjį ugdymą
Žingsnis

Nr.

Aprašymas

1.

Pasirinkti mokyklą/gimnaziją.

Švietimų vartų tinklalapyje skelbiama centralizuota informacija
apie mokyklas pasirinktoje savivaldybėje.

2.

Pildyti prašymą ir teikti papildomus
dokumentus registracijai į mokyklą .

Suteikiama galimybė užpildyti prašymą elektroniniu būdu.

3.

Gauti patvirtinimą apie priėmimą į
mokyklą.

Nusiunčiamas automatinis priminimas priimtam mokiniui.

4.

Pasirašyti mokymo paslaugų sutartį.

Sutartis pasirašoma elektroniniu būdu.

5.

Užregistruoti suaugusįjį ugdymo
įstaigoje.

Mokinių registras automatiškai koreguojasi sudarius sutartį.

6.

Nutraukti mokymo sutartį. Asmuo
išbraukiamas iš mokinių registro.

Mokinių registras automatiškai koreguojasi nutraukus sutartį.

7.

Keisti mokymo įstaigą.

Prašymas pateikiamas elektroniniu būdu.

Pagal mokyklos, kurioje mokinys tęsia
mokymąsi, prašymą pateikiamos
prašomų su mokinio ugdymu susijusių
dokumentų, esančių ankstesnėje
mokykloje, kopijos.

Pažyma automatiškai perduodama naujai mokyklai iš Švietimo
vartų IS.

Reikalingi dokumentai automatiškai išsiunčiami iš gyventojų
registro (per VIISP), pažymiai – iš Švietimo vartų IS.

Aukštąjį mokslą
Nr.

Žingsnis

Aprašymas

1.

Registruotis LAMA BPO informacinėje
sistemoje (IS). Prisijungti prie IS,
nurodant vartotojo numerį bei
slaptažodį.

Registracija atliekama naudojantis LAMA BPO IS.

2.

Pildyti stojimo prašymą, atsakant į
anketos klausimus. Pildyti, jeigu reikia,
tikslinio finansavimo prašymą.

Stojimo ir tikslinio finansavimo prašymas pildomas naudojantis
LAMA BPO IS.

3.

Keisti pageidavimų eiliškumą po
pirmojo priėmimo etapo, esant poreikiui.

Pageidavimo eiliškumas keičiamas naudojantis LAMA BPO IS.

Papildomo priėmimo metu rengti naują
prašymą į laisvas studijų krypties
veiklas.
4.

Sudaryti sutartį su aukštąja mokykla.
Pateikti papildomus dokumentus
aukštajai mokyklai.

Dokumentai pateikiami automatiškai iš gyventojų registro (per
VIISP) arba Švietimo vartų IS.
Sutartis pasirašoma elektroniniu būdu.

Vaikų neformalųjį ugdymą
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Žingsnis

Nr.

Aprašymas

1.

Pasirinkti veiklą.

Švietimų vartų tinklalapyje skelbiama centralizuota informacija
apie neformaliojo ugdymo veiklas pasirinktoje savivaldybėje.

2.

Pildyti prašymą ir teikti papildomus
dokumentus registracijai į mokyklą .

Suteikiama galimybė užpildyti prašymą elektroniniu būdu.

3.

Gauti patvirtinimą apie priėmimą į
mokyklą arba teisę laikyti stojamuosius
egzaminus (taikoma meno būreliams).

Nusiunčiamas automatinis patvirtinimas priimtam mokiniui
kartu su informacija apie stojamuosius egzaminus.

4.

Laikyti stojamuosius egzaminus.

5.

Pasirašyti mokymo sutartį.

Sutartis pasirašoma elektroniniu būdu.

6.

Nutraukti mokymo sutartį.

Sutartis nutraukiama elektroniniu būdu.

7.

Keisti ugdymo įstaigą.
Pagal ugdymo įstaigos, kurioje mokinys
tęsia mokymąsi, prašymą pateikiamos
prašomų su mokinio ugdymu susijusių
dokumentų, esančių ankstesnėje ugdymo
įstaigoje, kopijos.

Prašymas pateikiamas elektroniniu būdu.
Pažyma automatiškai perduodama naujai ugdymo įstaigai iš
Švietimo vartų IS.

Suaugusiųjų neformalųjį ugdymą
Žingsnis

Nr.

Aprašymas

1.

Pasirinkti kvalifikacijos tobulinimo
programą.

Švietimo portale pateikiama informacija apie siūlomas
suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo programas. Yra galimybė
ieškoti, filtruoti, išsaugoti paieškos rezultatus.

2.

Pildyti prašymą ir teikti papildomus
dokumentus registracijai į kvalifikacijos
tobulinimo programą.

Švietimo portale yra galimybė užpildyti registracijos formą,
pateikti reikalingą informaciją, įkelti dokumentus.

3.

Patvirtinti dalyvio registraciją.

Dalyvio registracijos patvirtinimas vykdomas automatiškai, o
patvirtinus registraciją, asmuo įtraukiamas į programos dalyvių
sąrašus.

4.

Pripažinti kompetencijas įgytas
kvalifikacijos tobulinimo programų
metu.

Kvalifikacijos tobulinimo programas sėkmingai baigusių
asmenų pažymėjimai automatiškai pripažįstami ir registruojami
į pažymų registrą.

6.3.2. Portfelio valdymas
Portfelio duomenų peržiūra ir valdymas
Žingsnis

Nr.

Aprašymas

Mokiniai/ tėvai
1.

Peržiūrėti lankytas ugdymo įstaigas.

Savo portfelyje mokinys galės peržiūrėti lankytų įstaigų sąrašą
su susijusiais duomenimis, tėvai galės peržiūrėti savo vaikų
portfelio duomenis.
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2.

Peržiūrėti semestrų/ metinius pažymius.

Portfelio bus realizuota galimybė peržiūrėti semestrų/ metinius
pažymius, kurie bus automatiškai paimami iš el. dienynų.

3.

Peržiūrėti/ įtraukti neformaliojo
ugdymo veiklas.

Į portfelio bus galima įtraukti ar peržiūrėti jau įtrauktas lankytas
neformaliojo ugdymo veiklas.

4.

Peržiūrėti/ įtraukti kitą informaciją.

Portfelio bus įtraukiama ir kaupiama kita aktuali informacija
(pvz.: olimpiados, kiti pasiekimai).

5.

Generuoti pažymas.

Esant poreikiui, bus galima generuoti pažymas, įtraukiant
portfelio kaupiamą informaciją (pagal iš anksto numatytas
formas).

Pedagogai
1.

Peržiūrėti savo CV (darbovietės,
išsilavinimas ir kt.).

Savo portfelyje pedagogas galės peržiūrėti automatiškai
generuojamą CV – informaciją apie darbovietes, kvalifikaciją ir
t.t.

2.

Peržiūrėti/ įtraukti kitą informaciją.

Portfelyje bus įtraukiama ir kaupiama kita aktuali informacija.

Vieninga prieiga prie ugdymo turinio
Nr.

Žingsnis

Aprašymas

1.

Ieškoti ugdymo turinio.

Galimybė pagal raktinius žodžius ieškoti aktualaus ugdymo
turinio. Paieška būtų atliekama su Švietimo vartais integruotose
informacinėse sistemose, kuriose talpinamas ugdymo turinys.

2.

Filtruoti ugdymo turinį.

Galimybė pagal numatytus kriterijus filtruoti prieinamą turinį.

3.

Išsisaugoti ugdymo turinį.

Galimybė išsisaugoti nuorodas į norimą prieinamą ugdymo
turinį.

Personalizuotas kvalifikacijos tobulinimo valdymas
Žingsnis

Aprašymas

1.

Ieškoti/ filtruoti kvalifikacijos tobulinimo
programų, renginių ir kt. veiklų
vieningame kalendoriuje.

Kalendoriuje bus pateikiami visi aktualūs, su švietimu susiję
renginiai, kvalifikacijos tobulinimo programos ir kt. veiklos bei
informacija apie jas. Bus realizuota galimybė filtruoti pateiktą
informaciją ir individualizuoti kalendorių pagal aktualias sritis,
temas ar kitus kriterijus.

2.

Gauti informaciją apie kvalifikacijos
tobulinimo programas, renginius ir kt.
veiklas.

Galimybė gauti informaciją apie aktualias kvalifikacijos
tobulinimo programas, renginius ir kt. veiklas pagal iš anksto
nurodytas sritis, temas ar kitus kriterijus.

3.

Registruotis į kvalifikacijos tobulinimo
programas, renginius ir kt. veiklas.

Galimybė registruotis į norimas kvalifikacijos tobulinimo
programas, renginius ir kt. veiklas.

Nr.

Naujienų prenumerata
Nr.
1.

Žingsnis
Užsisakyti naujienas.

Aprašymas
Galimybė gauti tik aktualias naujienas – iš anksto pasirinkus
tam tikrus kriterijus.
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2.

Filtruoti/ ieškoti naujienų.

Bus realizuota galimybė filtruoti visas naujienas pagal
numatytus kriterijus, taip pat atlikti paiešką.

Vieninga prieiga prie kitų švietimo IS ir registrų
Nr.
1.

Žingsnis
Prisijungti prie kitų švietimo IS ir
registrų.

Aprašymas
Bus realizuotas vieningas prisijungimas (su tais pačiais
identifikaciniai duomenimis) prie kitų švietimo IS ir registrų.

6.4. Priemonės ir būdai, užtikrinsiantys Švietimo vartų funkcionavimą
Švietimo vartų funkcionavimą užtikrins numatomos lėšos posistemių techninei priežiūrai,
techninei ir programinei įrangai palaikyti, taip pat su sistemomis dirbančių darbuotojų darbo
užmokesčiui ir kitai Švietimo vartų eksploatacijai būtinai veiklai.
Švietimo vartams funkcionuoti reikalingas vartotojų aptarnavimo centras, kuriam palaikyti bus
naudojami turimi portalo E. mokykla bei suintegruotų portalų turimi ištekliai. Tai užtikrins
nuolatinę paslaugų prieigą bei efektyvų vartotojų informavimą. Vartotojai turės galimybę
pateikti užklausą apie sistemos veikimą el. paštu arba raštu, atsakymai į užklausas teikiami
nustatytu darbo laiku, laikantis teisės aktuose nustatytų terminų.

6.5. Švietimo vartų funkcinė schema
Švietimo vartai bus realizuojami pagal daugelio sluoksnių (angl. layer) architektūrinius
principus. Vadovaujantis šiais principais, sistema yra struktūrizuojama sluoksniais. Į sluoksnį yra
sujungiami komponentai, veikiantys viename funkcinės abstrakcijos lygmenyje. Kiekvienas
sluoksnis naudojasi žemesnių, dažniausiai gretimų, sluoksnių paslaugomis ir pateikia paslaugas,
kurias naudoja aukštesnio lygio sluoksnis ar sluoksniai. Sluoksniai nepriklauso nuo vienas kito
vidinės sandaros, bet bendrauja per aiškiai apibrėžtas sąsajas.
Sistemos ir posistemių funkcinius komponentus sudarantys moduliai papildomai suskirstyti į
atskirus architektūros lygmenis. Pastarieji gali būti tvarkomi ir vystomi atskirai vienas nuo kito.
Tai daro teigiamą įtaką sistemos plėtrai pagal ateities poreikius, padidinamos sistemos
plečiamumo galimybės bei užtikrinamos palankios sąlygos atskirti komponentus į atskiras dalis,
diegiamas dedikuotoje techninėje įrangoje.
Toliau esančiame paveiksle pavaizduota, kuriant informacinę sistemą, numatoma naudoti
daugiasluoksnė sistemos architektūra.
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1 paveikslas. Švietimo vartų funkcinė architektūra
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Sistemos išskaidymas į sluoksnius suteikia tokius privalumus:
 sudaro sąlygas vykdyti atskirų sistemos sluoksnių pakeitimus, nedarant įtakos
(nestabdant) visos sistemos darbui;
 suteikia galimybę lanksčiai tobulinti, plėsti bei modernizuoti sistemą ateityje;
 padidina sistemos saugumą įsilaužimo atveju.
Toliau pateikiami sistemos sluoksniai ir numatytos pagrindinės jų funkcijos.
Kliento ir vaizdavimo lygmuo. Šio sluoksnio pagrindinės funkcijos:







Atvaizduoti visą viešai (be prisijungimo) publikuojamą informaciją;
Suteikti prieigą prie kuriamos sistemos funkcijų;
Suteikti prieigą prie kitų IS, integruotų su Švietimo vartais;
Užtikrinti duomenų surinkimą iš naudotojų;
Suteikti prieigą prie el. paslaugų katalogo;
Suteikti naudojimosi sistema pagalbą.

Veiklos logikos lygmuo. Šio sluoksnio pagrindinės funkcijos:
 Realizuoti sistemos veiklos logiką;
 Vykdyti duomenų patikrinimą;
 Užtikrinti prieigą prie duomenų.
Integracinis lygmuo. Šio sluoksnio pagrindinės funkcijos:
 Užtikrinti e. paslaugoms teikti reikalingų duomenų surinkimą ir pateikimą;
 Perduoti duomenis į išorines sistemas / registrus.
Duomenų lygmuo. Šio sluoksnio pagrindinės funkcijos:
 Saugoti duomenis;
 Užtikrinti duomenų integralumą.
Švietimo vartų funkcijos2 pateikiamos toliau esančioje lentelėje.
19 lentelė. Švietimo vartų funkcijos
Eil. Nr.

Modulis

Funkcijos

Švietimo vartų portalas
1.

Portalas







2

Suteikiamos priemonės e. paslaugai užsakyti, e. paslaugos teikimui stebėti,
su e. paslauga susijusiems duomenims gauti ir teikti. Naujai kuriamų e.
paslaugų aprašai, e. paslaugų teikimui reikalingos dinaminės formos,
pranešimų šablonai, registruojami naudojant E. paslaugų procesų tvarkymo
komponento įrankiais sukurtas priemones.
Suteikia viešiesiems naudotojams tokius funkcionalumus:
 naujienų pateikimas;
 renginių kalendoriaus pateikimas;
 ugdymo informacija;
 paieška;
 paslaugų katalogas.
Suteikia registruotiems naudotojams tokius funkcionalumus:

Šioje lentelėje pateikiamos tik pagrindinės posistemių funkcijos, praktiškai jų bus daugiau.
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Eil. Nr.

Modulis

Funkcijos
 paslaugų užsakymas;
 prisijungimas prie kitų IS;
 individualizuota naudotojo sritis;
 individualizuotos naujienos, kalendorius, ugdymo turinys.
 integruota paieška;
 pranešimų siuntimas ir gavimas.
 Suteikia portalo administratoriui tokius funkcionalumus:
 užklausų, procesų ir integracijų tvarkymas;
 prieigos teisių tvarkymas;
 naujienų ir kalendoriaus tvarkymas;
 pranešimų siuntimas ir gavimas.
 Suteikia švietimo institucijoms tokius funkcionalumus:
 naujienų ir kalendoriaus tvarkymas;
 el. sutarčių pasirašymas;
 e. paslaugų teikimas;
 pranešimų siuntimas ir gavimas.
Portalas pritaikytas naudotis ir skirtingais mobiliaisiais įrenginiais.

ISIS FUNKCINIAI MODULIAI
2.

E. paslaugų
iniciavimas





3.

E. paslaugų
vykdymas





Suformuoja e. paslaugų katalogą ir pateikia naudotojui.
Leidžia patogiai prieiti prie pagal naudotojo profilį aktualių paslaugų:
 registracija/ priėmimas į:
 ikimokyklinį ugdymą;
 bendrąjį ugdymą;
 profesinį mokymą;
 suaugusiųjų bendrąjį ugdymą;
 aukštąjį mokslą;
 vaikų neformalųjį ugdymą;
 suaugusiųjų neformalųjį ugdymą;
 portfelio valdymas:
 portfelio duomenų peržiūra ir valdymas;
 vieninga prieiga prie ugdymo turinio;
 personalizuotas kvalifikacijos tobulinimo valdymas;
 naujienų prenumerata;
 vieninga prieiga prie kitų švietimo IS ir registrų.
Pateikia reikalingas e. paslaugų iniciavimo formas.
Užtikrina duomenų perdavimą tarp e. paslaugos teikimo formų,
įgyvendinančių E. paslaugų gavėjų sąsają ir šių e. paslaugų teikimą
įgyvendinančių veiklos procesų.
Inicijuojamas duomenų surinkimas per realizuotas duomenų mainų
sąsajas, užtikrinančias informacijos mainus su nutolusia IS.

4.

Duomenų
surinkimas ir
apdorojimas



Užtikrina reikalingų duomenų surinkimą panaudojant integracinės
platformos funkcionalumą.

5.

Paslaugos rezultatų
pateikimas



Užtikrina reikalingų pažymų, ataskaitų, sutarčių ir kitų dokumentų
parengimą ir pateikimą e. paslaugų gavėjams.

ISIS BENDRIEJI FUNKCINIAI MODULIAI
6.

E. paslaugų procesų



El. paslaugų tvarkymo modulis skirtas esamų ir naujai kuriamų
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Eil. Nr.

Modulis

Funkcijos

tvarkymas


7.

Naudotojų ir
prieigos teisių
tvarkymas




elektroninių paslaugų administravimui, jų pateikimui bendra forma.
Modulis užtikrina galimybę koreguoti e. paslaugų katalogą, užtikrinti visų
su švietimu susijusių el. paslaugų prieinamumą.
Taisyklių ataskaitų generavimui nustatymas ir ataskaitų generavimo
užtikrinimas.
Vidinių naudotojų kūrimas ir jų teisių sistemoje vykdomoms funkcijoms
bei duomenų tvarkymui nustatymas, integruojantis su TTVS sprendimais.
Naudotojų teisių ir rolių tvarkymas.



Švietimo vartų naudotojų sąsajos (angl. GUI), turinio tvarkymas,
administravimas, išlaikant bendrus dizaino ir struktūros reikalavimus.
Kalendoriaus tvarkymas:
 modulis užtikrina informacijos iš skirtingų šaltinių suderinimą ir
prieinamumą per vieningą prieigą;
 modulis suteikia galimybę personalizuoti kalendorių pagal aktualias sritis
(pvz.: su ikimokykliniu ugdymu susiję renginiai, su mokyklomis susiję
renginiai);
 modulis skirtas užtikrinti galimybę registruotis į renginius, gauti visą
aktualią informaciją.
Naujienų ir prenumeratų tvarkymas:
 modulis skirtas užtikrinti vieningą su švietimu susijusių naujienų
pateikimą;
 modulis užtikrina naujienų personalizavimo pagal pasirinktas temas
galimybę;
 modulis skirtas užtikrinti naujienų archyvavimą ir indeksuotos paieškos
galimybę integruotose sistemose.

8.

Turinio tvarkymas

9.

Vieningas tapatybės
nustatymo modulis



Naudotojo tapatybės nustatymas jungiantis prie kitų su Švietimo vartais
integruotų švietimo informacinių sistemų ir registrų, panaudojant vidinį
mokinių tapatybės nustatymo ar VIISP tapatybės nustatymo visiems
kitiems funkcionalumus.

10.

Paieškos variklis




Vieninga paieška išoriniuose ugdymo turinio šaltiniuose.
Užtikrina rastų šaltinių nuorodų išsaugojimą ir dalinimąsi su kitais portalo
naudotojais.

11.

Auditavimas



Realizuoti saugos informacijos ir įvykių valdymo funkcionalumai,
apimantys žurnalinių įrašų (angl. log records) centralizuotą rinkimą,
kaupimą ir auditavimą.

12.

Archyvavimas ir
rezervinis
kopijavimas



Tvarkomų duomenų perkėlimo į duomenų archyvą (-us) taisyklių ir
parametrų nustatymas.
Duomenų archyvavimas.
Archyvuotų duomenų šalinimo taisyklių ir parametrų valdymas.

El. dėžutės
valdymas



13.






El. pašto dėžutė automatiškai apjungta su aktualių informacinių sistemų,
portalų el. pašto dėžutėmis.
Nenurodant kitaip, el. pašto dėžutė bus nustatyta kaip el. pašto dėžutė, į
kurią siunčiama visa su švietimo sritimi susijusi informacija.

Integracinė platforma
14.

Duomenų mainų



Duomenų mainų procesų tvarkymas, taip pat skirtas ir duomenų, ir
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Eil. Nr.

Modulis

Funkcijos
taikomųjų programų metaduomenų importavimui ir aprašymui.

projektavimas
15.

Duomenų mainų
architektūros
valdymas



Duomenų integravimo architektūros valdymui: serverių, duomenų bazių ir
jų schemų, agentų registravimui bazinėje saugykloje.

16.

Duomenų mainų
vykdymas ir
stebėsena



Integracinių procesų vykdymas pagal suprojektuotus duomenų mainų
procesus.
Duomenų formatų ir (ar) struktūrų keitimą (jeigu reikalinga) ir šių
duomenų perdavimą kitoms valstybės informacinėms sistemoms ir
registrams.
Integracinių procesų klaidų ir išimtinių situacijų valdymas.
Integracinių procesų vykdymo stebėsena, leidžianti stebėti ir žurnalizuoti
individualių duomenų mainų komponentų veikimą ir perduodamus
informacijos srautus.






Duomenų saugykla
17.

Duomenų saugykla



Aukšto patikimumo duomenų bazių serveris, užtikrinantis visiems
moduliams reikalingų duomenų saugojimą.

6.6. Informacinės sistemos kūrimo būdas
Valstybės informacinių sistemų kūrimo būdai yra šie: nuoseklusis ir iteracinis-inkrementinis.
Pasirinkus nuoseklųjį IS kūrimo būdą, Švietimo vartai būtų kuriami, vienas po kito vykdant
realizavimo stadijos etapus (detali analizė, projektavimas, konstravimas ir integravimas,
testavimas, diegimas), kurie nepersidengtų ir nesikartotų (būtų atliekami vieną kartą).
Pasirinkus iteracinį-inkrementinį IS kūrimo būdą, Švietimo vartai būtų realizuojami prieaugiais,
kurie sudaromi iš vieno ar daugiau valstybės informacinės sistemos panaudojimo atvejų, siekiant
per kuo trumpesnį laiką valstybės informacinę sistemą naudojantiems asmenims pateikti bent
vieną tinkamą eksploatuoti valstybės informacinės sistemos funkciją.
Švietimo vartų kūrimo būdas pasirenkamas, atsižvelgiant į sistemos apimtį ir veiklos reikalavimų
apibrėžtumą.
20 lentelė. Švietimo vartų apimties vertinimas
Kriterijus

Apimties
vertinimas

Aprašymas

Renkamų, apdorojamų ir
kaupiamų duomenų kiekis ir
tipų įvairovė

Didelė

Švietimo vartuose bus kaupiami duomenys apie kiekvieną
naudotoją: jo išsilavinimas, pažymiai, įvairios pažymos ir pan.

Realizuojamų el. paslaugų
kiekis

Vidutinė

Kuriant Švietimo vartus bus realizuojamos elektroninės
paslaugos, skirtos švietimo dalyviams, pavyzdžiui, registracija į
ugdymo įstaigas.

Sąsajų su kitomis
informacinėmis sistemomis,
registrais

Didelė

Numatoma Švietimų vartų integraciją su kitomis švietimo
informacinėmis sistemomis bei registrais (atitinkamai 26 IS ir 9
registrai).
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Kriterijus

Apimties
vertinimas

Aprašymas

Valstybės informacinės
sistemos naudotojų grupių
įvairovė

Didelė

Švietimo vartų naudotojai bus įvairūs asmenys, t.y. tėvai,
pedagogai, kiti švietimo įstaigų darbuotojai.

21 lentelė. Veiklos reikalavimų apibrėžtumo vertinimas
Kriterijus

Apibrėžtumo
vertinimas

Aprašymas

Veiklos procesų branda
institucijoje

Vidutiniškai
apibrėžta

Didžioji dalis kompiuterizuojamų procesų yra vidutinio
brandos lygio.

Naudotojų gebėjimai naudotis
informacinių technologijų
priemonėmis

Apibrėžta

Pagrindiniai Švietimo vartų naudotojai bus tėvai, studentai,
mokiniai, pedagogai bei kiti švietimo institucijų darbuotojai.
Daugumos šiems grupėms priklausančių asmenų gebėjimas
naudotis informacinėmis technologijomis yra pakankamas.

Duomenų mainų aiškumas

Apibrėžta

Yra tiksliai apibrėžta, kokie bus duomenų perdavimai tarp
įvairių suintegruotų sistemų.

Atsižvelgiant į tai, kad Švietimo vartų apimtis yra didelė, o veiklos reikalavimai yra tiksliai
apibrėžti, remiantis Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo metodika, patvirtinta
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m.
vasario 25 d. įsakymu Nr.T-29, ir modulinis, ir iteracinis-inkrementinis informacinės sistemos
kūrimo būdas yra priimtinas.
Pabrėžtina, kad Švietimo vartų kūrimo uždaviniai, nors ir vienas kitą papildantys, tačiau tuo pat
metu iš dalies yra nepriklausomi, o, įgyvendinus juos, gaunamą naudą pasidalina skirtingos
naudos gavėjų grupės. Atitinkamai nėra tikslinga IS diegti prieaugiais, siekiant per kuo
trumpesnį laiką pateikti bent vieną tinkamą eksploatuoti sistemos funkciją (iteracinisinkrementinis kūrimo būdas). Didžiausią naudą suteiktų modulinis kūrimo būdas, kai Švietimo
vartus sudarantys funkcionalumai būtų vystomi laiko atžvilgiu lygiagrečiai, persidengiančiai. Tai
užtikrintų trumpiausią bendrą Švietimo vartų kūrimo laikotarpį ir sudarytų sąlygas visoms
naudotojų grupėms be diskriminavimo gauti naudą, susijusią su Švietimo vartų sukūrimu.
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7. Programos įgyvendinimo planas
7.1. Programos įgyvendinimo trukmė, projektai, laukiami rezultatai
Švietimo vartų Programos įgyvendinimą sudaro trys projektai:




Elektroninės paslaugos: portfelio valdymas ir administracinės paslaugos;
Elektroninių paslaugų plėtra: vieningo mokinio pažymėjimo sukūrimas ir kitų valstybės
ir švietimo sistemų integracija;
Elektroninių paslaugų plėtra: kaupiamų duomenų panaudojimas el. paslaugų
tobulinimui.

Programos projektų rezultatai pateikti toliau esančioje lentelėje.
22 lentelė. Programos projektai ir jų vykdymo rezultatai
Projektas
1.

Elektroninės paslaugos:
portfelio valdymas ir
administracinės
paslaugos

2.

Elektroninių paslaugų
plėtra: vieningo mokinio
pažymėjimo sukūrimas ir
kitų valstybės ir švietimo
sistemų integracija
Atvirųjų duomenų
pateikimas: atitinkamo
detalumo švietime
kaupiamų duomenų
atvėrimas visuomenei

3.

Projekto rezultatai
 Įgyvendintos švietimo IS ir registrų integracijos.
 Sukurtos pagrindinės švietimo elektroninės paslaugos, apimančios:
 registraciją / priėmimą į ugdymo įstaigas / programas;
 portfelio valdymą.
 Suvienodinti mokinių pažymėjimai (sukurtas bendras formatas, kortelės tipas ir
funkcionalumas, nustatyta pažymėjimų išdavimo tvarka ir t.t.).
 Remiantis jau sukurtomis integracijomis, papildomai prijungiamos kitos
valstybės informacinės sistemos ir registrai.
 Švietimo vartų naudotojų (mokinių, pedagogų) duomenys paverčiami atviros
prieigos duomenimis.
 Sukurtos papildomos elektroninės paslaugos, leidžiančios naudotojams
užsisakyti ugdymo turinį, kvalifikacijos tobulinimo kursus ir kitas paslaugas,
pagal identifikuotus naudotojų poreikius.

Planuojama bendra Programos trukmė – 5 metai. Toliau pateiktas grafinis Programos
įgyvendinimo planas.
2 paveikslas. Programos įgyvendinimo planas

7.2. Reikalavimai Programos valdymui ir Programos valdymo organizacinė
struktūra, funkcijos ir atsakomybė
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7.2.1. Programos įgyvendinimo organizacinė struktūra
Siekiant užtikrinti pakankamą programos vykdymo kontrolę ir efektyvų sprendimų priėmimą
naudojama kelių lygių programos valdymo hierarchija. Programos eigai kontroliuoti yra
suformuojamas Programos valdymo komitetas (PVK), atsakingas už Programos eigos stebėseną
bei itin svarbių sprendimų, Programos rezultatų priėmimą. PVK yra atskaitingas ITC direktoriui.
Programai vykdyti Užsakovas suformuoja Darbo grupę (toliau – Užsakovo DG), į kurią įtraukti
reikiamų sričių ekspertai. Programos priežiūrai vykdyti Konsultantas suformuoja Darbo grupę
(toliau – Konsultanto DG), į kurią įtraukti reikiamų sričių ekspertai. Programai vykdyti Diegėjas
suformuoja Darbo grupę (toliau – Diegėjo DG), į kurią įtraukti reikiamų sričių ekspertai.
Paveiksle žemiau pateikiama Programos organizacinė schema, kurioje nurodytos pagrindinės
programos valdymo struktūros bei komunikavimo ir pavaldumo ryšiai.
3 paveikslas. Programos organizacinė schema

7.2.2. Programos šalių funkcijos ir atsakomybė
Programos valdymo komitetas
Programos valdymo komitetas (PVK) atsakingas už Programos įgyvendinimo stebėseną,
įgyvendinimo rezultatų ir pažangos vertinimą ir tvirtinimą, įgyvendinimo ataskaitų tvirtinimą.
Prireikus PVK svarsto svarbiausius (probleminius) Programos įgyvendinimo klausimus ir priima
sprendimus. PVK Užsakovo darbo grupės teikimu tvirtina programos rezultatus.
Programos veiklos darbo grupės
Užsakovo, Konsultanto ir Diegėjo Programos darbo grupių pagrindinė užduotis yra užtikrinti,
kad būtų sukurta ir įdiegta nustatytus poreikius atitinkanti informacinė sistema pagal patvirtintą
Programos planą.
Užsakovo programos įgyvendinimo vadovas šio dokumento kontekste yra pagrindinis programos
įgyvendinimo vadovas, turintis galimybę užtikrinti programos valdymą ir koordinavimą
kasdienės veiklos pagrindu.
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Užsakovo DG funkcijos ir atsakomybė
Užsakovo DG yra suformuota Programos įgyvendinimo laikotarpiui.
Užsakovo programos įgyvendinimo vadovo funkcijos ir atsakomybė:














organizuoti ir užtikrinti Užsakovo darbo grupės dalyvavimą Programos įgyvendinime;
kontroliuoti Programos užduočių vykdymą;
organizuoti darbo grupės posėdžius;
nustatyti su Programa susijusias problemas, teikti pasiūlymus PVK dėl kylančių
problemų sprendimo, Programos rizikos valdymo priemonių taikymo;
atsiskaityti PPK dėl Programos įgyvendinimo bei valdymo;
užtikrinti bendradarbiavimą tarp Programos darbo grupių;
tvirtinti (vizuoti) Programos Paslaugų teikėjų pateikiamus dokumentus (rezultatus);
valdyti Programą;
esant poreikiui, inicijuoti sprendimų, susijusių su Programos įgyvendinimu, priėmimą;
kontroliuoti Programos rezultatų atitiktį taikomai Programos valdymo metodikai;
esant poreikiui, tikslinti/pratęsti Programos rezultatų pateikimo terminus (ne daugiau nei
2 sav.), priimti sprendimą pradėti naujo projekto vykdymą, lygiagrečiai dar vykdomam
projektui;
vykdyti Programos vykdymo ir pateikiamų rezultatų atitikties kontrolę informacinių
sistemų kūrimą ir informacijos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams.

Užsakovo DG narių funkcijos ir atsakomybė:









kontroliuoti visų Programos rezultatų tarpusavio suderinamumą, atitiktį viešojo pirkimo
dokumentuose ir Paslaugų diegėjo paslaugų teikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems
reikalavimams;
kontroliuoti ir užtikrinti Programos rezultatų atitiktį keliamiems tikslams ir uždaviniams;
nustatyti ir analizuoti Programos įgyvendinimo problemas;
pagal kompetenciją bendradarbiauti su Konsultanto ir Diegėjo atstovais, teikti jiems
informaciją;
vykdyti darbo grupės vadovo nustatytas užduotis;
esant poreikiui, teikti Diegėjui ir Konsultantui pastabas ir pasiūlymus dėl jų pateiktų
rezultatų;
priimti sprendimus dėl Diegėjo ir Konsultanto pateiktų rezultatų bei teikti rekomendacijas
rezultatams tvirtinti.

Diegėjo DG funkcijos ir atsakomybė
Diegėjo DG vadovo funkcijos ir atsakomybė:






priimti sprendimus dėl Programos įgyvendinimo;
užtikrinti Programos užduočių vykdymą ir kokybišką jų atlikimą;
atsiskaityti apie Programos įgyvendinimo eigą, iškylančias problemas, riziką, tolimesnius
uždavinius PVK;
teikti pasiūlymus Užsakovo DG vadovui dėl Programos įgyvendinimo pokyčių valdymo.
organizuoti ir užtikrinti Diegėjo DG veiklą ir dalyvavimą Programos įgyvendinime;
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kontroliuoti ir užtikrinti visų Programos rezultatų suderinamumą, atitiktį reikalavimams,
Programos plano įgyvendinimo keliamiems reikalavimams bei teisės aktų ir kitų susijusių
dokumentų keliamiems reikalavimams;
užtikrinti Programos rezultatų ir veiklų atitiktį keliamiems tikslams ir uždaviniams;
nustatyti ir analizuoti problemas, teikti pasiūlymus dėl problemų šalinimo;
planuoti ir koordinuoti Diegėjo DG veiklą;
organizuoti DG susitikimus.

Diegėjo DG narių funkcijos ir atsakomybė:






pagal kompetenciją bendradarbiauti, laiku ir kokybiškai teikti informaciją kitoms
Programos įgyvendinime dalyvaujančioms šalims;
laikytis Programos darbų terminų ir apimties;
vykdyti nustatytas užduotis;
parengti ir Užsakovui pateikti protokolus po kiekvieno DG posėdžio;
esant poreikiui, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas iškilusiems klausimams spręsti.

Konsultanto DG funkcijos ir atsakomybė
Konsultanto DG vadovo funkcijos ir atsakomybė:











užtikrinti Programos užduočių vykdymą ir kokybišką jų atlikimą;
atsiskaityti apie Programos įgyvendinimo eigą, iškylančias problemas, riziką, tolimesnius
uždavinius PVK;
teikti pasiūlymus Užsakovo DG vadovui dėl Programos įgyvendinimo pokyčių valdymo;
organizuoti ir užtikrinti Konsultanto DG veiklą ir dalyvavimą Programos įgyvendinime;
kontroliuoti ir užtikrinti visų Programos rezultatų suderinamumą, atitiktį reikalavimams,
Projekto plano įgyvendinimo keliamiems reikalavimams bei teisės aktų ir kitų susijusių
dokumentų keliamiems reikalavimams;
užtikrinti Programos rezultatų ir veiklų atitiktį keliamiems tikslams ir uždaviniams;
nustatyti ir analizuoti problemas, teikti pasiūlymus dėl problemų šalinimo;
planuoti ir koordinuoti Konsultanto DG veiklą;
organizuoti DG susitikimus.

Konsultanto DG narių funkcijos ir atsakomybė:








pagal kompetenciją bendradarbiauti, laiku ir kokybiškai teikti informaciją kitoms
Programos įgyvendinime dalyvaujančioms šalims;
laikytis Programos darbų terminų ir apimties;
vykdyti nustatytas užduotis;
derinti rezultatus su kitomis Programos įgyvendinime dalyvaujančiomis šalimis;
užtikrinti Projekto atitiktį reikalavimams, vertinant Programos metu Diegėjo parengtus
dokumentus;
registruoti Programos rizikas;
esant poreikiui, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas iškilusiems klausimams spręsti.
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8. Švietimo vartų priežiūros kaštų ir reikalavimų analizė
8.1. Švietimo vartų priežiūros kaštai
Remiantis LR vyriausybės nutarimu dėl valstybės informacinių išteklių konsolidacijos,
įgyvendinant Programą yra laikomasi nuostatos, jog nebus atliekamos investicijos į techninės ir
programinės įrangos įsigijimą. Dėl šios priežasties techninių išteklių palaikymo kaštus sudarys
šios įrangos nuoma. Papildomai numatomos sąnaudos informacinės sistemos palaikymui bei
administravimui, stebėjimui ir priežiūrai.
Kadangi, šiuo metu nėra patvirtintos LR vyriausybės nuostatos dėl valstybės informacinių
išteklių konsolidacijos, siekiant juos perkelti į sukurtus duomenų centrus, nėra galimybės
įvardinti tikslių techninės ir programinės įrangos nuomos kaštų. Planuojamos sąnaudos remiasi
šiuo metu rinkoje veikiančių privačių įmonių kainodara. Numatoma, jog techninės įrangos
nuomos kaštai sudarys 36 tūkst. Eur. per metus.
Siekiant minimizuoti informacinės sistemos priežiūros kaštus pirmuosius trejus metus po
Programos pabaigimo, į sistemos diegimo pirkimo sąlygas numatoma įtraukti reikalavimą
suteikti garantinę sistemos priežiūrą 3 metus nuo Programos pabaigos. Garantiniai darbai turėtų
apimti IS funkcionalumų užtikrinimą ir atsiradusių trūkumų taisymą. Vėlesniais etapais
sistemos priežiūros darbai gali būti atliekami pagal poreikį, tačiau preliminariai vertinama
darbų kaina per metus sudarys apie 10-15 proc. informacinės sistemos diegimo kaštų.
Skaičiuojama jog ši suma sudarys apie 210 tūkst. Eur per metus.
Įdiegus Švietimo vartus, ITC prisiims naujas funkcijas, kurioms įgyvendinti gali būti reikalingi
papildomi žmogiškieji ištekliai, tačiau labiausiai tikėtina, jog Švietimo vartų aptarnavimui po
Programos įgyvendinimo bus įtraukti esami švietimo informacinių technologijų centro švietimo
portalo skyriaus darbuotojai, šiuo metu vykdantys e. mokykla portalo valdymo ir
administravimo funkcijas. Vertinama, jog po Programos pabaigos darbo užmokesčio sąnaudos
skiriamos Švietimo vartų administravimui, stebėjimui ir priežiūrai per metus sudarys 60 tūkst.
Eur., įtraukiant visus su darbo santykiais susijusius mokesčius.
23 lentelė. Sistemos priežiūros kaštų detalizacija
Priežiūros kaštų elementai
Techninės įrangos nuoma
Švietimo vartų palaikymas
Švietimo vartų administravimas, stebėjimas ir priežiūra
Iš viso

Programos priežiūros kaštų suma be PVM, tūkst. Eur
36 tūkst. Eur.
210 tūkst Eur
60 tūkst. Eur
306 tūkst. Eur. per metus
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9. Finansinės, ekonominės ir socialinės Programos naudos
įvertinimas
Finansinės, ekonominės ir socialinės Švietimo vartų naudos vertinimas atliekamas realiomis
kainomis, t. y. nekoreguojant pinigų srautų dėl infliacijos.
Atsižvelgiant į Švietimo vartų projektų programos specifiką, dėl greito informacinių technologijų
nusidėvėjimo laikoma, kad Programa priskirtina sektoriui „Telekomunikacijos“, turinčiam
trumpiausią investicijų ataskaitinį laikotarpį. Skaičiavimams nustatomas investicijų ataskaitinis
laikotarpis — 10 metų (neįskaitant nulinių investicijų metų). Pirmieji Švietimo vartų programos
įgyvendinimo metai — pirmieji investicijų išlaidų patyrimo metai.

9.1. Investicijų poreikis
Investicijų poreikis nustatytas, atsižvelgiant į ekspertinę patirtį įgyvendinant didelės apimties
informacinių sistemų diegimo projektus, atitinkamų darbų, prekių, paslaugų rinkos tendencijas,
užsienio patirtį, diegiamos sistemos sudėtingumą, laiko apribojimus ir galimybę pirkimuose
sulaukti pasiūlymų iš užsienio įmonių.
24 lentelė. Švietimo vartų programos programos įgyvendinimo biudžetas
Eil.
Nr.

Išlaidų kategorijos

Kaina mln. Eur
su PVM

1.

Elektroninės paslaugos: portfelio valdymas ir administracinės paslaugos

2,6

1.1.

Modelio bei techninės dokumentacijos parengimas

0,1

1.2.

Informacinės sistemos diegimas ir techninė priežiūra

1,3

1.3.

Integracijų su švietimo registrais ir kitomis valstybės IS kūrimas

0,6

1.4.

Techninės įrangos nuoma

0,2

1.5.

Projekto viešinimas, administravimas ir valdymas

0,4

2.

Elektroninių paslaugų plėtra: vieningo mokinio pažymėjimo sukūrimas ir kitų
valstybės ir švietimo sistemų integracija

4,1

2.1.

Vieningo mokinio pažymėjimo sukūrimas

1,7

2.2.

Papildomų valstybės IS modifikavimas

1,5

2.3.

Sistemos integravimas su kitomis IS ir registrais ir techninė priežiūra

0,9

3.

Atvirų duomenų pateikimas: atitinkamo detalumo švietime kaupiamų duomenų
atvėrimas visuomenei

1,9

3.2.

Duomenų atvėrimui reikalingų funkcionalumų specifikavimas

0,3

3.1.

Atvirų duomenų prieigos modulių kūrimas ir diegimas

1,6

Bendra investicija:

8,6

Toliau pateikiama atskirų investicijų išlaidų kategorijų sudėtis ir pagrindimas.
9.1.1. Programos Nr. 1 projekto biudžeto pagrindimas
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Programos Nr. 1 projekto įgyvendinimo metu numatytos lėšos konsultacijoms dėl veiklos
modelių, techninių reikalavimų parengimo bei viešųjų pirkimų organizavimo. Išorinių
kompetencijų ir patirties poreikis iškyla dėl Švietimo vartų sudėtingumo ir didelės projekto
apimties. Konsultacijų apimtis ir konsultantų valandos įkainiai nustatyti remiantis turima
patirtimi ir rinkos kainomis.
Parengus veiklos modelį bus atliekamas specifikacijos detalizavimas, kurio metu rengiamos
specifikacijos kiekvienam IS komponentui (programinei ir techninei įrangai). Jose aprašomos IS
komponentų funkcijos, jų tarpusavio ryšiai, išsidėstymas, duomenų srautai, juos veikiantys
procesai, tuos procesus sąlygojantys įvykiai, jų vykdymo tikslai ir realizavimo strategijos.
Remiantis ekspertine patirtimi planuojama, jog šios dokumentacijos parengimo sąnaudos sudarys
0,1 mln. Eur.
Parengus visą techninę dokumentaciją numatomas konstravimo, diegimo etapas, kurio metu bus
atliekamas modulių programavimas, autonominis testavimas, šalinami pastebėti trūkumai.
Diegimo metu moduliai bus diegiami į sistemą ir parengiami darbui Švietimo vartuose. Įdiegus
modulius bus atliekamas sistemos testavimas, kurio metu bus patvirtinimas sistemos
funkcionavimas pagal parengtą dokumentaciją. Remiantis anksčiau vykdytų projektų patirtimi,
vertinama jog diegiant skirtingo sudėtingumo modulius, vidutiniškai vieno modulio sukūrimo
kaštai siekia apie 90 tūkst. Eur. Kadangi švietimo vartų principinėje architektūroje numatoma
sukurti 12 funkcinių ir bendrųjų modulių, vertinama, jog šios sąnaudos sudarys 1,08 mln. Eur.
Įsigyjant sudėtingos informacinės sistemos kūrimo paslaugas, svarbu užtikrinti, kad
informacinė sistema būtų diegiama pagal techninius reikalavimus — vykdyti sistemos
projektavimo, kūrimo, diegimo ir kitų susijusių darbų priežiūrą, atitikimo reikalavimams
kontrolę, kontroliuoti terminų laikymąsi, dokumentacijos atitikimą reikalavimams, teikti
rekomendacijas dėl sprendimo rizikos, derinti testavimo metodiką ir vykdyti testavimo priežiūrą.
Dėl Švietimo vartų svarbos dideliam naudotojų kiekiui, didelis dėmesys projekto įgyvendinimo
metu bus skiriamas techninei priežiūrai. Techninės priežiūros metu bus atliekama Švietimo
vartų modulių analizės, projektavimo, konfigūravimo (programavimo), bandomosios
eksploatacijos, diegimo bei kitų susijusių darbų, kuriuos vykdys diegėjai, stebėsena, užtikrinant
vykdomų darbų atitikimą reikalavimams, rengiama modulių testavimo metodika ir scenarijai,
parengiamas testavimo planas, atliekamas testavimo metu nustatytų problemų valdymas.
Dėl reikalingų specialių kompetencijų ir patirties techninei posistemių diegimo priežiūrai
svarstoma samdyti išorinius ekspertus. Remiantis ekspertine patirtimi, vertinama, jog pirmojo
projekto įgyvendinimo metu techninės priežiūros sąnaudos sudarys 0,22 mln. Eur.
Siekiant dabar teikiamas paslaugas perkelti į elektroninę erdvę ir skaitmenizuoti, numatomos
integracijos su esamomis švietimo IS ir registrais, taip pat kitomis valstybės IS. Numatomas
integracijų skaičius apima 20 informacinių sistemų ir 9 registrus. Toliau lentelėje pateikiama
integruojamų sistemų ir registrų detalizacija. Integruojamos sistemos ir registrai yra pažymimi
simboliu .
25 lentelė. Pirmojo projekto metu informacinės sistemos ir registrai
INFORMACINĖS SISTEMOS
1.

Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo
(AIKOS) sistema 

2.

Anglų-lietuvių-anglų ir prancūzų-lietuvių-prancūzų
kalbų mašininio vertimo, paremto statistiniais
metodais, informacinė sistema
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INFORMACINĖS SISTEMOS
3.
5.
7.

9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.

Švietimo valdymo informacinė sistema 
Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių
mokinių informacinė sistema 
Švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas)
vadovų informacinė sistema 

4.
6.

Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema
Virtuali istorinė Lietuva: LDK informacinė sistema

Neformaliojo švietimo programų ir objektų
virtualios mokymosi aplinkos informacinė sistema

10. Stipendijų ir finansinės paramos studentams
informacinė sistema 
12. Elektroninių leidinių valdymo informacinė sistema
8.

Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas
informacinė sistema 
Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos
informacinė sistema
Lietuvos mokslo tarybos projektų administravimo
14. Nacionalinio egzaminų centro informacinė sistema

informacinė sistema
Aukštųjų mokyklų studentų ir absolventų karjeros
16. Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų
valdymo informacinė sistema
informacinė sistema
Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
18. Lietuvos mokslo ir studijų informacinės sistemos/
informacinė sistema
Institucijų mokslo ir studijų informacinė sistema 
Lietuvių šneka valdomų paslaugų informacinė
20. Pasirenkamojo vaikų ugdymo eksperimentinė
sistema
informacinė sistema 
Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių
22. Paskolų studentams suteikimo, administravimo ir
informacinė sistema
grąžinimo informacinė sistema 
Lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės
24. ŠMM ir jai pavaldžių institucijų finansų valdymo ir
informacinė sistema
apskaitos informacinė sistema
Nacionalinio atviros prieigos mokslinių tyrimų
26. Švietimo ir mokslo informacinių sistemų, registrų ir
duomenų archyvo informacinė sistema
klasifikatorių apskaitos informacinė sistema
REGISTRAI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pedagogų registras 
Studentų registras 
Mokinių registras 
Švietimo ir mokslo institucijų registras 
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registras 
Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registras 
Diplomų ir atestatų registras 
Licencijų registras 
Išsilavinimo pažymėjimų blankų registras 
KITOS SISTEMOS IR REGISTRAI

1.
5.
9.

MUKIS 
6 E-dienynai 
Ikimokyklinis.lt 

2.
6.

SMIS 
VIISP 

3.
7.

Ugdymo sodas 
SODRA 

4.
8.

Ugdymo pieva 
ESPBI 

Remiantis ankstesnių projektų patirtimi, vertinama, jog vienos krypties duomenų srauto
integracija su švietimo registrais ar informacinėmis sistemomis sudaro apie 12 - 18 tūkst. Eur.
Skaičiuojama, jog 29 IS ir registrų integravimo (su dvipusiu duomenų srautu) į Švietimus vartus
biudžetas gali sudaryti apie 0,6 mln. Eur.
Projekto valdymo ir administravimo sąnaudos yra apskaičiuojamos pagal žmogiškųjų išteklių
poreikį šių funkcijų atlikimui. Numatoma, jog šias funkcijas vykdys Programos projekto vadovas,
finansininkas ir administratorius, taip pat 9 ITC darbuotojai, kurie bus įtraukti projekto
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įgyvendinimą 0,75 etato. Vertinama, jog vieno darbuotoju vidutinis užmokestis sieks 480 Eur per
mėnesį. Visos komandos darbo apmokėjimo sąnaudos sudarys 259,2 tūkst. Eur per 60 mėnesių.
Švietimų vartų programos sėkmė yra susijusi su švietimo dalyvių informavimu apie naujai
atsirandančias e. paslaugas, ypač siekiant užtikrinti jų savanorišką įsitraukimą. Į šią investicijų
išlaidų grupę įtrauktos mokymo ir viešinimo medžiagos parengimo, informacinių seminarų
organizavimo, mokymų ir viešinimo paslaugos. Planuojama, jog šios sąnaudos sudarys 5,4 proc.
visų projekto sąnaudų arba 140,8 tūkst. Eur.
Techninės įrangos nuoma yra apskaičiuota remiantis projekto palaikymo kaštų įvertinimu.
Skaičiuojama, jog remiantis privačių tiekėjų pateikta informacija, sistemos nuomos kaštai
sudarys apie 36 tūkst. Eur per metus.
9.1.2. Programos Nr. 2 projekto biudžeto pagrindimas
Programos įgyvendinimo metu siekiama suteikti galimybę vaikams iki 16 m. tapti pilnaverčiais
sistemos naudotojais, kurtis personalizuotas sritis ir gauti portalo teikiamas paslaugas asmeniškai.
Svarstomos kelios alternatyvos, kurios skiriasi įgyvendinimo sudėtingumu ir kaina.
I alternatyva: prisijungimas naudojant moksleivio identifikacinius duomenis
Taikant šią alternatyvą, moksleiviams bus suteikiami Mokinio ID, atspausdinti ant plastikinių
kortelių su magnetine juostele. Moksleivis prie švietimo sistemos galės prisijungti naudodamas
savo identifikacinius duomenis: Mokinio ID (mokinio pažymėjimo numerį arba unikalų mokinio
identifikatorių iš Mokinių registro), asmens kodą, vardą ir pavardę. Antrą kartą jungdamasis prie
sistemos moksleivis turės galimybę sugalvoti savo slaptažodį. Be to, moksleiviams bus suteikta
galimybė savo paskyrą švietimo sistemoje susieti su paskyromis socialiniuose tinkluose.
II alternatyva: prisijungimas naudojant nuolatinius slaptažodžius
Taikant šią alternatyvą, moksleiviams bus išduodami nuolatiniai slaptažodžiai, sukurti ir
atspausdinti iš mokykloje naudojamos informacinės sistemos, kuriuos naudodami jie galės
prisijungti prie švietimo sistemos. Moksleiviai neturės galimybės keisti jiems suteiktų
slaptažodžių.
III alternatyva: prisijungimas naudojant vienkartinių slaptažodžių generatorių
Taikant šią alternatyvą, moksleivių prisijungimui prie švietimo sistemos bus naudojami
vienkartiniai unikalūs slaptažodžiai (angl. One-Time Password, OTP), kurie bus atspausdinami
ant kortelės arba pateikiami ant OTP generatoriaus funkciją turinčios kortelės esančiame LCD
ekrane. Ši alternatyva išsiskiria tuo, kad kaskart jungiantis prie sistemos bus naudojamas naujas
unikalus slaptažodis.
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26 lentelė. Prisijungimo alternatyvų vertinimas

Privalumai

I alternatyva

II alternatyva

III alternatyva





Įgyvendinimui
nereikalingos papildomos
investicijos.
Pačios mokyklos galės
pasirūpinti,
kad
moksleiviams suteikiami
slaptažodžiai
bus
pakankamai saugūs.



Užtikrinamas itin saugus
prisijungimo prie švietimo
sistemos būdas.

Mokyklos
sistemoje
sukurtas slaptažodis gali
būti pernelyg sudėtingas ir
sunkiai įsimenamas, todėl
moksleiviai
kaskart
jungdamiesi prie švietimo
sistemos turės pasižiūrėti į
jiems mokyklos suteiktą
slaptažodį.
 Jeigu moksleiviai pamestų
lapelį su prisijungimo
duomenimis arba jeigu
prisijungimo
metu
persiunčiamas slaptažodis
nebus užkoduotas, kyla
neteisėto prisijungimo prie
sistemos grėsmė.
Nereikalingos.



Perteklinė
priemonė
reikiamam saugumo lygiui.





Trūkumai





Įgyvendinimui
reikiamos lėšos

Įgyvendinimui
nėra
būtinos
didelės
investicijos.
Moksleiviai galės patys
susikurti jiems priimtinus
ir geriausiai įsimenamus
slaptažodžius.
Švietimo
sistemos
ir
socialinių
paskyrų
susiejimas
užtikrintų
šiuolaikiškesnį požiūrį į
patį švietimo procesą ir
stipresnį jo įtraukimą į
kasdienį
moksleivių
gyvenimą.
Jeigu moksleivių sukurti
slaptažodžiai
bus
nepakankamai saugūs arba,
jeigu prisijungimo metu
persiunčiamas slaptažodis
nebus užkoduotas, kyla
neteisėto prisijungimo prie
sistemos grėsmė.
Dėl švietimo sistemos ir
socialinių tinklų paskyrų
susiejimo kyla neteisėto
prisijungimo prie sistemos
arba
kitų
kenkėjiškų
veiksmų
atlikimo
per
susietas socialinių tinklų
paskyras grėsmė.

Mokyklose
kortelių
spausdinimui
reikalingų
spausdinimo
aparatų
ir
plastikinių kortelių įsigijimui
bei eksploatacijai reikėtų ~ 1,7
mln. Eur. Kortelių išdavimo ir
administravimas
(kaip
paslauga) remiantis užsienio
patirtimi
išduodant
tarptautinius
studento
pažymėjimus kainuotų iki 1
Eur vienam studentui, arba 300
tūkst. Eur per metus.





OTP sistemos įsigijimui ir
infrastruktūros
OTP
naudojimui paruošimui reikėtų
nuo 6 mln. Eur.

Dėl siekiamo saugumo lygio, identifikacijos ir autentifikavimo poreikio vertinama jog 3 alternatyva
yra perteklinė sukuriamu saugumo laipsniu, taip pat, šios alternatyvos biudžetas sudaro apie 6 mln.
Eur ir yra neproporcingai didelis kuriamo sprendimo sąnaudoms. Nepaisant minimalios
įgyvendinimo kainos, 2-oji alternatyva neužtikrina saugumo poreikių, o tokiu būdu teikiamos
informacijos administravimas yra sudėtingas. Patraukliausia iš nagrinėjamų alternatyvų yra 1-oji
alternatyva, užtikrinanti mokinio pažymėjimų standartizavimą ir optimalų saugumo priemonės lygį.
Dėl ribotų galimybių asmens dokumentus viešosios institucijoms pirkti kaip paslaugą, vertinama,
jog patraukliausia alternatyva šiuo metu yra asmens dokumentų spausdinimo priemonių pirkimas,
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mokykloms perduodant šių dokumentų administravimą. Skaičiuojama, jog šios alternatyvos
įgyvendinimas kainuotų apie 1,7 mln. Eur.
Antroji programos dalis apima kitų valstybės ir švietimo sistemų integraciją, siekiant plėsti kuriamų
elektroninių paslaugų apimtį. Vertinama, jog dėl kitų sistemų dydžio ir specifikos bus reikalingos
sistemų modifikacijos ir integracija į Švietimo vartų sistemą. Šiuo metu nėra žinomas tikslus
integruojamų sistemų skaičius, tačiau bent 15 sistemų neintegruojamų 1 Programos projekto metu
turėtų būti integruojamos į Švietimo vartus. Remiantis ekspertine patirtimi, vertinama, jog vienos
sistemos modifikavimas gali kainuoti apie 50 tūkst. Eur., o modifikuojamų sistemų skaičius sieks
nuo 15 iki 30 IS, šios sąnaudos gali sudaryti 1,5 mln. Eur.
Remiantis anksčiau įvardintais įverčiais, numatoma, jog modifikuotų sistemų integracija į Švietimo
vartus ir techninė priežiūra kainuos apie 0,9 mln. Eur.
9.1.3. Programos Nr. 3 projekto biudžeto pagrindimas
Atsižvelgiant į analogiškų projektų patirtį Lietuvoje, išskiriamos dvi pagrindinės veiklos:
funkcionalumo, reikalingo užtikrinti atvirą prieigą, specifikavimas ir realizavimas. Pradiniame etape
turi būti atliktas esamos padėties vertinimas, naudotojų poreikių analizė, prieinamų šaltinių,
duomenų, pateiktų atvirai prieigai, detalumo, nepažeidžiančio asmens duomenų apsaugos, analizė.
Remiantis numatyta darbų apimtimi, vertinama, jog atvirų duomenų sukūrimui reikalingų
funkcionalumų specifikavimui reikalingų veiklų biudžetas turėtų sudaryti apie 0,3 mln. Eur.
Parengus specifikaciją paaiškės reikiamų kurti modulių apimtis ir reikalingi funkcionalumai, atvirų
duomenų prieigos modulių kūrimo ir diegimo Švietimo vartuose bei kitose sistemose specifika.
Šiuo metu numatoma, kad duomenys, skirti atvirai prieigai, turi būti surenkami iš daugelio šaltinių
valstybinių ir privačių šaltinių, apjungiami, apdorojami ir pateikiami įvairiomis formomis (portale,
atsisiuntimui failais, žiniatinklio paslaugomis ir pan.). Taip pat numatoma viešajai prieigai suteikti
ne tik duomenis, bet ir tų duomenų paprastai analizei atlikti reikalingas priemones. Vertinant pagal
anksčiau aptartus funkcionalumus, vertinama, jog modulių sukūrimo, diegimo ir techninės
priežiūros sąnaudos sudarys iki 1,6 mln. Eur.

9.2. Finansinis Programos įvertinimas
Atlikus finansinę Programos analizę, buvo apskaičiuotos Programos įgyvendinimui reikalingos
investicijos. Visa investicijų vertė yra lygi 8,6 mln. Eur, numatomas investicinis laikotarpis - 60
mėn.
27 lentelė. Programos įgyvendinimui reikalingos investicijos
Išlaidų kategorija
Alternatyvos investicijos,
iš viso:
Įrangos nuoma
Projektavimo, techninės
priežiūros ir kitos su
investicijomis į ilgalaikį
turtą susijusios paslaugos
Programos administravimas
ir vykdymas
Vieningo mokinio

Bendra išlaidų
suma

Išlaidų sumos su PVM pagal Programos įgyvendinimo metus
2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

8 600 000

800 000

2 500 000

2 900 000

1 200 000

1 200 000

180 000

36 000

36 000

36 000

36 000

36 000

6 320 000

694 000

1 864 000

1 544 000

1 104 000

1 114 000

400 000

70 000

100 000

120 000

60 000

50 000

500 000

1 200 000

1 700 000
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pažymėjimo sukūrimas

Toliau paminėti kiti finansiniai aspektai, svarbūs tolimesniam Programos finansiniam ir
socialiniam-ekonominiam įvertinimui.
Siekiant įvertinti Programą finansiškai, išskiriamos trys grynosios dabartinės vertės reikšmės ir
Programos finansinės naudos rodikliai:






Investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV). Investicijų FGDV parodo, kokią
finansinę naudą padeda gauti Programos investicijos per ataskaitinį laikotarpį ir kiek ši
nauda verta šiandien. Programos nauda vertinama skaičiuojant 10 metų laikotarpį ir taikant
5 proc. diskonto normą.
Investicijų finansinė vidinė grąžos norma (FVGN). Investicijų FVGN parodo, ar
Programos sukuriama finansinė nauda yra didesnė už lėšų Programai įgyvendinti
skolinimosi išlaidas. Investicijų FVGN vertinama kartu su investicijų FGDV, esant labai
neigiamai investicijų FGDV, investicijų FVGN dažniausiai neskaičiuojama;
Naudos ir sąnaudų santykis (FNIS). FNIS parodo proporciją tarp dėl Programos
įgyvendinimo sukuriamos finansinės naudos (veiklos pajamų) ir veiklos sąnaudų.

28 lentelė. Investicijų finansinių rodiklių skaičiavimo apibendrinimas
Eil.
Nr.

Rodiklis

1.

Investicijų FGDV,
tūkst. Eur

2.

FVGN, proc.

3.

FNIS

Rodiklio reikšmė

Išvados

-8 581

Diskontuoti Programos grynųjų pajamų srautai
nepadengia diskontuotų investicijų ir Programa per
Programos ataskaitinį laikotarpį finansiškai neatsiperka,
todėl įgyvendinant Programą finansinė nauda nebus
gauta.

<0

Programos sukuriama finansinė nauda bus mažesnė už
Programos įgyvendinimui reikalingų lėšų vertę.

0

Per Programos ataskaitinį laikotarpį naudos ir kaštų
santykis lygus 0, taigi Programa negeneruoja pajamų
srautų.

Investicijų finansinė grynoji dabartinė vertė yra neigiama ir siekia beveik 8,6 mln. Eur, vadinasi,
diskontuoti Programos grynųjų pajamų srautai nepadengia diskontuotų investicijų ir Programa per
Programos ataskaitinį laikotarpį finansiškai neatsiperka, todėl įgyvendinant Programą finansinė
nauda nebus gauta.

9.3. Galimi finansavimo šaltiniai
Programos Nr. 1 projekto finansavimas numatomas pasinaudojant ES fondų lėšomis pagal priemonę
2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „informacinės
visuomenės skatinimas“ priemonės nr. 02.3.1-cpva-v-529 „pažangių elektroninių paslaugų
kūrimas“. Numatoma, jog prašomas finansavimas projektui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšų sudarys 100 proc. intensyvumą.
Programos Nr. 2 projekto finansavimui šiuo metu nėra numatyti tikslūs finansavimo šaltiniai, tačiau
labiausiai tikėtiną, jog bus siekiama pasinaudoti ES fondų lėšomis.
Programos Nr. 3 projekto įgyvendinimas galimas remiantis ateities programomis susijusiomis su
atvirų duomenų prieigos užtikrinimu naudotojams.
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Veikla (įskaitant papildomas išlaidas) po Programos įgyvendinimo (kaip ir iki šiol) bus
finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų, skiriamų valstybės institucijoms.
29 lentelė. Finansavimo šaltiniai
Prašomas finansavimas Projektui
ES paramos lėšų dalis

Prašomas finansavimo dydis

1 Programos projektui numatomas finansavimo
šaltinis „pažangių elektroninių paslaugų
kūrimas“.

100 proc.

2,6 mln. Eur

2 Programos projektas. Tikimasi ES fondų
paramos.

100 proc.

4,1 mln. Eur

3 Programos projektas. Tikimasi ES fondų
paramos.

100 proc.

1,9 mln. Eur

9.4. Ekonominės ir socialinės Programos naudos įvertinimas
Socialinėje ekonominėje analizėje įvertinamas Programos indėlis į nacionalinę ekonominę gerovę.
Vertinama Programos įtaka visuomenei dažniausiai sutampa su Programos tikslinėmis grupėmis.
Būtent šis analizės aspektas aiškiausiai atskiria finansinę ir socialinę ekonominę analizę: finansinėje
analizėje buvo nagrinėjami pinigų srautų pasikeitimai Programos organizacijoje, o socialinėje
ekonominėje analizėje nagrinėjami pokyčiai visuomenėje.
Kadangi dažniausiai viešieji investicijų projektai nėra finansiškai atsiperkantys ir jie naudingi tik
socialiniu-ekonominiu aspektu, ekonominės analizės rodikliai tampa pagrindiniais alternatyvų
palyginimo kriterijais.
Ekonominės naudos komponentai gali turėti piniginę (vertinę) išraišką arba būti pinigais
neįvertinami. Turinčių piniginę išraišką naudos komponentų ekonominis įvertinimas atliekamas
nustatant ekonominę grynąją dabartinę vertę ir vidinę grąžos normą.
Socialinė diskonto norma
Socialiniams ekonominiams rodikliams apskaičiuoti naudojama socialinė diskonto norma (toliau –
SDN). SDN atskleidžia visuomenės požiūrį į ateities naudą ir sąnaudas, parodo polinkį į dabartinį
vartojimą ir trumpalaikes investicijas. Programoje SDN yra lygi 5,5 proc.
Finansinių srautų konvertavimas perskaičiuojant rinkos kainas į ekonomines vertes
Finansinėje analizėje įvertintus pinigų srautus gali paveikti netobula konkurencinė, mokestinė
aplinka ir kiti veiksniai, dėl kurių pasireiškimo finansinėje analizėje įvertinti pinigų srautai
neatspindi tikrosios pinigų vertės. Todėl ekonominėje analizėje naudojame ne finansinius, o
ekonominius pinigų srautus, kurie gaunami pakoregavus finansinės analizės pinigų srautus pagal
atitinkamus konversijos koeficientus. Konvertavimui konversijos koeficientai taikomi tokiu būdu:



Iš finansinių pinigų srautų išskaičiuojamas PVM, jeigu jis buvo įtrauktas į investicijų,
prekių ir paslaugų savikainą, taip pat muitai, akcizai bei veiklos subsidijos;
Taikomos konversijos koeficientų reikšmės atskirai kiekvienai prekių ir paslaugų grupei
pagal ekonominės veiklos sektorius.

9.4.1. Ekonominė nauda
Švietimo vartų naudotojų socialinė-ekonominė nauda:
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1 nauda. Tėvų, registruojančių vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, bei tėvų darboviečių
administracijos darbuotojų laiko sutaupymai dėl registracijos dokumentų pildymo,
dokumentų pateikimo bei sutarties pasirašymo elektroniniu būdu. Šiuo metu vykdant vaiko
registraciją į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, reikia atlikti šiuos veiksmus:


Pateikti prašymą atsakingiems savivaldybės darbuotojams (daugumoje savivaldybių tą
galima atlikti tik popieriniu būdu);
 Teikti papildomus dokumentus apie vaiką, taip pat pateikti informaciją apie savo
darbovietę;
 Pasirašyti popierinę sutartį.
Sukūrus naują sistemą pateikti prašymą bei pasirašyti sutartį būtų galima elektroniniu būdu, o
dokumentai apie vaiką bei informacija apie tėvų darbovietę būtų automatiškai pateikiami iš
gyventojų registro (per VIISP) bei Sodros informacinės sistemos.
2 nauda. Mokinio, stojančio į profesinę mokyklą, laiko sutaupymai dėl registracijos
dokumentų pildymo, dokumentų pateikimo bei sutarties pasirašymo elektroniniu būdu. Šiuo
metu vykdant registraciją į profesinę mokyklą, reikia atlikti šiuos veiksmus:
 Pateikti popierinį prašymą;
 Teikti asmens dokumentus, taip pat papildomus dokumentus apie išsilavinimą;
 Pasirašyti popierinę sutartį.
Sukūrus naują sistemą pateikti prašymą bei pasirašyti sutartį būtų galima elektroniniu būdu, o
asmens dokumentai bei dokumentai apie išsilavinimą bei informacija apie tėvų darbovietę būtų
automatiškai pateikiami iš gyventojų registro (per VIISP) bei Sodra duomenų.
3 nauda. Tėvų, registruojančių vaikus į mokyklas, laiko sutaupymai dėl vieningo
informacijos apie mokyklas pateikimo, palengvinančio mokymo įstaigos pasirinkimo procesą,
registracijos dokumentų pildymo, dokumentų pateikimo bei sutarties pasirašymo
elektroniniu būdu. Šiuo metu vykdant vaiko registraciją į mokyklą, reikia atlikti šiuos veiksmus:
 Išsirinkti mokyklą;
 Pateikti prašymą mokyklai;
 Teikti papildomus dokumentus apie vaiką;
 Pasirašyti popierinę sutartį.
Sukūrus naują sistemą, informacija apie ugdymo įtaigas būtų pateikiama vieningai, mokymo
įstaigos pasirinkimo procesas būtų palengvintas. Pateikti prašymą bei pasirašyti sutartį būtų galima
elektroniniu būdu, o dokumentai apie vaiką būtų automatiškai pateikiami iš gyventojų registro (per
VIISP).
4 nauda. Tėvų, registruojančių vaikus į neformaliojo ugdymo veiklas, laiko sutaupymai dėl
vieningo informacijos apie neformaliojo ugdymo veiklas pateikimo, palengvinančio mokymo
įstaigos pasirinkimo procesą, registracijos dokumentų pildymo, dokumentų pateikimo bei
sutarties pasirašymo elektroniniu būdu. Šiuo metu vykdant vaiko registraciją į neformaliojo
ugdymo veiklą, reikia atlikti šiuos veiksmus:
 Išsirinkti neformaliojo ugdymo veiklą;
 Pateikti prašymą išsirinktai įstaigai;
 Teikti papildomus dokumentus apie vaiką;
 Pasirašyti popierinę sutartį.
Sukūrus naują sistemą, informacija apie neformaliojo ugdymo įtaigas būtų pateikiama vieningai,
mokymo įstaigos pasirinkimo procesas būtų palengvintas. Pateikti prašymą bei pasirašyti sutartį
būtų galima elektroniniu būdu, o dokumentai apie vaiką būtų automatiškai pateikiami iš gyventojų
registro (per VIISP).
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5 nauda. Mokinio, stojančio į aukštąją mokyklą, laiko sutaupymai dėl sutarties pasirašymo
bei reikalingų dokumentų pateikimo elektroniniu būdu. Šiuo metu stojant į aukštąją mokyklą
reikia pateikti reikalingus dokumentus bei pasirašyti popierinę sutartį.
Sukūrus naują sistemą, pateikti dokumentus bei pasirašyti sutartį būtų galima elektroniniu būdu.
6 nauda. Suaugusiųjų, besiregistruojančių į ugdymo įstaigą, laiko sutaupymai dėl sutarties
pasirašymo bei reikalingų dokumentų pateikimo elektroniniu būdu. Šiuo metu į ugdymo
įstaigą reikia pateikti reikalingus dokumentus bei pasirašyti popierinę sutartį.
Sukūrus naują sistemą, pateikti dokumentus bei pasirašyti sutartį būtų galima elektroniniu būdu.
7 nauda. Laiko, skiriamo ugdymo turinio kūrimui ir kvalifikacijos kėlimo kursų rengimui,
sutaupymas. Duomenų atvėrimas sukuria galimybes iš leidėjų, švietimo institucijų pusės pasiūlyti
naudotojams elektronines paslaugas, atitinkančias individualius mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo
poreikius.
8 nauda. Laiko sutaupymas dėl personalizuoto turinio pateikimo besiugdančiam ar
kvalifikaciją keliančiam asmeniui. Laiko, skiriamo aktualios informacijos paieškai sutaupymas,
siekiant rasti dominančią informaciją dėl jos pateikimo per keletą skirtingų šaltinių.
9 nauda. Laiko sutaupymas suteikiant mokiniams galimybę naudotis integruotais resursais ir
lengviau pasiekti ieškomą ugdymosi turinį. Įdiegus vieningą mokinio pažymėjimą ir sudarius
galimybes prie Švietimo vartų jungtis mokiniams, būtų suteikta prieiga sudaromos galimybės
prieiti prie integruotos dominančios informacijos paieškos.
10 nauda. Švietimo sistemos darbuotojų laiko sutaupymas dėl ugdymo turinio bei ugdymo
programų paieškos palengvinimo. Šiuo metu informacija apie ugdymo turinį bei ugdymo
programas pateikiama daugelyje įvairių tinklalapių, tačiau nėra centralizuota. Sukūrus naują
sistemą, visa informacija būtų vieningai prieinama vienoje vietoje per indeksuotą paiešką, tai
sutaupytų Švietimo sistemos darbuotojų laiką, skiriamą ugdymo turinio ir programų paieškoms.
11 nauda. Švietimo sistemos darbuotojų, administruojančių registracijas į ugdymo įstaigas,
laiko sutaupymo nauda. Šiuo metu mokinių ir studentų registras koreguojamas rankiniu būdu.
Naudojant pažangias elektronines paslaugas šie registrai bus automatiškai koreguojami pagal
pasirašytas sutartis su ikimokykiklinio, bendrojo ugdymo įstaigomis, profesinėmis mokyklomis bei
aukštosiomis mokyklomis.
30 lentelė. Socialinė-ekonominė Programos nauda, patiriama per metus po Programos įgyvendinimo
Nauda

Skaitinė vertė (Eur)

Nauda sistemos naudotojams (SN)
1 nauda. Tėvų, registruojančių vaikus į ikimokyklinio ugdymo
įstaigas, bei tėvų darboviečių administracijos darbuotojų laiko
sutaupymai dėl registracijos dokumentų pildymo, dokumentų
pateikimo bei sutarties pasirašymo elektroniniu būdu.

664 664

2 nauda. Mokinio, stojančio į profesinę mokyklą, laiko
sutaupymai dėl registracijos dokumentų pildymo, dokumentų
pateikimo bei sutarties pasirašymo elektroniniu būdu.

204 490

3 nauda. Tėvų, registruojančių vaikus į bendrojo ugdymo
įstaigas, laiko sutaupymai dėl vieningo informacijos apie
mokyklas pateikimo, palengvinančio mokymo įstaigos
pasirinkimo procesą, registracijos dokumentų pildymo,

812 812
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Skaitinė vertė (Eur)

Nauda
dokumentų pateikimo bei sutarties pasirašymo elektroniniu būdu.
4 nauda. Tėvų, registruojančių vaikus į neformaliojo ugdymo
veiklas, laiko sutaupymai dėl vieningo informacijos apie
neformalias ugdymo veiklas pateikimo, palengvinančio mokymo
įstaigos pasirinkimo procesą, registracijos dokumentų pildymo,
dokumentų pateikimo bei sutarties pasirašymo elektroniniu būdu.

5 980 414

5 nauda. Mokinio, stojančio į aukštąją mokyklą, laiko sutaupymai
dėl sutarties pasirašymo bei reikalingų dokumentų pateikimo
elektroniniu būdu.

1 005 072

6 nauda. Suaugusiųjų, besiregistruojančių į ugdymo įstaigą, laiko
sutaupymai dėl sutarties pasirašymo bei reikalingų dokumentų
pateikimo elektroniniu būdu.

228 519

7 ir 8 nauda. Laiko, skiriamo ugdymo turinio kūrimui ir
kvalifikacijos kėlimo kursų rengimui, sutaupymas.

Papildomai sukuriama 10 proc. nuo bendros 1-6
naudų vertės vartotojams.

9 nauda. Laiko sutaupymas, suteikiant mokiniams galimybę
naudotis integruotais resursais ir lengviau pasiekti ieškomą
ugdymosi turinį.

889 597

Visa SN nauda

9 785 568

Nauda švietimo administratoriui (ŠA)
10 nauda. Švietimo sistemos darbuotojų laiko sutaupymas dėl
ugdymo turinio bei ugdymo programų paieškos palengvinimo.

5 727 150

11 nauda. Švietimo sistemos darbuotojų, administruojančių
registracijas į ugdymo įstaigas, laiko sutaupymo nauda.

1 294 728

Visa ŠA nauda

7 021 878

Bendra nauda (SN+ŠA)

16 807 446

9.4.2. Programos socialinių-ekonominių rodiklių apskaičiavimas
Finansinės analizės metu nustatytų sąnaudų ekonominės vertės apskaičiuojamos finansines
kiekvieno komponento išlaidas dauginant iš konversijos koeficiento, skirto tam tikrai išlaidų
kategorijai. Taip pat buvo išskaičiuojamas PVM iš tų išlaidų, į kurių finansines vertes šis mokestis
buvo įskaičiuotas. Toliau pateikiamas kiekvieno iš minėtų komponentų ekonominių skaičiavimų
paaiškinimas.
31 lentelė. Programos naudojamų konversijos koeficientų lentelė
Taikytinas
konversijos
koeficientas

Taikytino konversijos koeficiento
pavadinimas

Nuomojama įranga, įrenginiai ir kitas turtas

0,946

Įrengimai

Projektavimo, techninės priežiūros ir kitos su
investicijomis į ilgalaikį turtą susijusios
paslaugos

0,991

Kvalifikuotas darbas;
Projektų rengimas, darbų priežiūra ir testavimas

Programos administravimas ir vykdymas

0,991

Kvalifikuotas darbas

Komponentas
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Aukščiau pateiktoje lentelėje taikomų konversijos koeficientų elementų paaiškinimai:




Įrengimai gali būti tiek nupirkti, tiek išnuomoti. Įrengimų sąnaudos apima medžiagų ir
žaliavų, darbo, energijos ir kitų elementų, naudotų gaminant įrenginius, sąnaudas;
Kvalifikuotas darbas (kvalifikuoto personalo darbo sąnaudos);
Projektų rengimas, darbų priežiūra ir testavimas apima projektų rengimo sąnaudas,
galimybių studijų, dalyvavimo konkursuose (viešuosiuose pirkimuose) sąnaudas ir kt.;
Toliau nagrinėjami trys pagrindiniai socialinės ekonominės analizės rodikliai:



Ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV). Rodiklis skirtas pagrįsti būsimai programos
naudai tikslinėms grupėms, išreiškiant ją dabartine pinigų verte;
 Ekonominė vidinė grąžos norma (EVGN) – tai diskonto norma, kuriai esant ekonominė
grynoji dabartinė vertė EGDV lygi nuliui;
 Naudos ir sąnaudų santykis (ENIS) – svarbiausiasis socialinės ekonominės analizės rodiklis,
atskleidžiantis, kiek kartų programos sukuriama nauda viršija jam įgyvendinti reikalingas
sąnaudas.
Programos ekonominis-socialinis įvertinimas pateiktas toliau esančioje lentelėje.
32 lentelė. Programos socialiniai-ekonominiai naudos rodikliai
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Rodiklis

Rodiklio reikšmė

Išvados

EGDV

79 689 012

Diskontuotas grynasis pinigų srautas skaičiuojant per
visą Programos įgyvendinimo laikotarpį yra teigiamas,
todėl alternatyvos įgyvendinimas yra tikslingas.

125%

Atlikus analizę nustatyta, kad alternatyva viršija
bazinę EVGN, taigi Programos socialinė-ekonominė
nauda
generuoja
didesnę
grąžą,
nei
„kainuoja“ investicijoms reikalingos lėšos.

EVGN

ENIS

9,3

Analizuojant alternatyvos naudas ir sąnaudas buvo
išsiaiškinta, jog Programos metu sukuriama daugiau
ekonominės naudos, nei patiriama kaštų alternatyvos
įgyvendinimui, todėl alternatyvos įgyvendinimas yra
prasmingas.

Apibendrinant finansinę ir socialinę, ekonominę analizę galima teigti, jog Programos finansinis
atsiperkamumas yra neigiamas, tačiau dėl sukuriamos ženklio socialinės naudos, Programos
įgyvendinimas yra tikslingas.
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10. Rizikos analizė
Švietimo vartų programos įgyvendinimui pagal numatytą planą, įtakos gali turėti įvairūs rizikos
veiksniai, susiję su išorine aplinka, žmogiškaisiais ištekliais, Programos įgyvendinimo valdymu,
rezultatų kokybe ir pan. Įvertinus pagrindines rizikas bei numačius jų valdymo veiksmus, galima iki
priimtino lygio sumažinti neigiamą rizikų poveikį Švietimo vartų įgyvendinimo eigai.

10.1. Pagrindinės Švietimo vartų įgyvendinimo rizikos
Švietimo vartų įgyvendinimas susijęs su reikšmingomis rizikomis dėl tinkamo Švietimo vartų
įgyvendinimo ir funkcionavimo. Išskirtinos tokios pagrindinės Švietimo vartų programos rizikos:
 Nustatyto veiklų įgyvendinimo grafiko nesilaikymas ir netinkamas Programos
valdymas. Švietimo vartų programos įgyvendinimas gali vėluoti dėl užtrukusių pirkimo
procedūrų, nekokybiško valdymo plano, techninių sprendimų sudėtingumo, neįvertinto
laiko rezervo nenumatytiems atvejams, prasto Programos valdymo. Dėl didelės ISIS dalių
tarpusavio priklausomybės, kyla rizika, jog per ilgai įgyvendinant konkrečią Švietimo vartų
veiklą ar sprendžiant iškilusią problemą, Programos įgyvendinimas netenka prasmės, negali
būti įgyvendintas arba reikia priimti sprendimus dėl Programos apimties mažinimo,
skaidymo į etapus ir pan.
 Netinkama atliktų darbų, suteiktų paslaugų kokybė. Išorinių paslaugų teikėjų (diegėjų,
konsultantų) kompetencija gali būti nepakankama didelės apimties Švietimo vartų
Programai įgyvendinti arba paslaugų teikėjas dėl kitų priežasčių gali nevykdyti sutartinių
įsipareigojimų. Dėl dalies ar visų nekokybiškai suteiktų paslaugų iškiltų grėsmė nepasiekti
Programos rezultatų.
 Kitų informacinių sistemų ar registrų, būtinų sklandžiam Švietimo vartų darbui,
neveikimas. Visavertė Švietimo vartų modulių veikla priklauso nuo kitų informacinių
sistemų funkcionavimo. Kitų informacinių sistemų neveikimas arba tinkamai integracijai
reikalingų pokyčių neįvykdymas iki Švietimo vartų eksploatacijos pradžios, gali trikdyti
tam tikrų Švietimo vartų dalių ir atitinkamai visų Švietimo vartų veiklą.
 Nepakankamas finansavimas Švietimo vartų priežiūrai ir palaikymui. Švietimo vartų,
įgyvendintų pilna apimtimi, priežiūra ir palaikymas kasmet pareikalaus didelio finansavimo.
Negaunant pakankamo finansavimo sistemos priežiūrai ir palaikymui, po Programos
įgyvendinimo gali sutrikti Švietimo vartų veikla.
Atsižvelgiant į Švietimo vartų įgyvendinimo sėkmei kylančias rizikas, susijusias su didele sistemos
apimtimi ir iššūkiais valdant diegimo procesus, numatoma Švietimo vartus diegti palaipsniui —
diegiant modulius ir el. paslaugas grupėmis / etapais ir didesniais laiko intervalais tarp skirtingų
modulių ir el. paslaugų sukūrimo. Tokiu būdu ITC, kaip Programą įgyvendinanti organizacija, galės
skirti pakankamai žmogiškųjų išteklių Programos įgyvendinimo priežiūrai ir kokybės kontrolei,
įgyvendinimo grafikas bus mažiau jautrus nenumatytoms aplinkybėms. Taip pat, modulius ir el.
paslaugas diegiant ne vienu metu, bus sumažinama pasikartojančių klaidų, tarpusavio
nesuderinamumo tikimybė, bus palengvintas kitų informacinių sistemų, būtinų sklandžiam Švietimo
vartų darbui, atnaujinimas ir pritaikymas, nebus patiriamas staigus informacinių sistemų palaikymo
kaštų išaugimas.
Pažymėtina, kad, valdant Švietimo vartų diegimo metu kylančias rizikas, svarbi ITC turima didelių
IS diegimo patirtis. Diegiant Švietimo vartus, numatoma skirti pakankamai laiko (ne mažiau kaip
pusmetį) testavimui ir galimų trūkumų pašalinimui, taip pat vykdyti pilotinius projektus, kurių metu
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būtų tinkamai pasirengta Švietimo vartų eksploatacijai pilnu pajėgumu (išvengta problemų
eksploatacijos pradžioje).
Svarbu užtikrinti, kad Švietimo vartų palaikymas nebūtų imlus laikui ir žmogiškiesiems ištekliams.
Atsižvelgiant į turimą informacinių sistemų diegimo patirtį, tai gali būti pasiekta sukuriant
standartizuotus ir automatizuotus IS procesus. Šis sprendimas sudarys sąlygas pasiekti aukštą
procesų standartizavimo lygį ir sumažinti rizikų, susijusių nesuderinamumu, brangiu palaikymu,
tikimybę.

10.2. Rizikų grupės
Visos su Švietimo vartų įgyvendinimu ir (arba) atskirtų užduočių bei veiklų atlikimu susijusios
rizikos turi nevienodą poveikį Švietimo vartų rezultatams ir (arba) pačiam veiklų bei užduočių
vykdymui. Be to, vienų rizikų pasireiškimo tikimybė yra didelė, tuo tarpu kitos rizikos pasireiškia
itin retai. Todėl rizikas tikslinga skirstyti pagal jų pasireiškimo tikimybę ir poveikį.
4 paveikslas. Programos rizikų grupavimas

Kadangi atskiros rizikos turi skirtingą pasireiškimo tikimybę ir poveikį, tuo atveju, kai rizika
pasireiškia, siekiant identifikuoti didžiausią įtaką Programos ir (arba) atskirų veiklų įgyvendinimui
turinčias rizikas, siūloma į rizikas reaguoti pagal toliau pateiktą modelį.
5 Paveikslas. Programos rizikų grupavimas pagal svarbą

Remiantis pateiktu modeliu, didžiausias dėmesys turi būti skiriamas rizikoms, kurių pasireiškimo
tikimybė ir galimas poveikis yra didžiausi, t. y. kurių bendras rizikos įvertinimas yra 5 balai, po to
prioriteto tvarka rikiuoti rizikas, kurioms priskirtas 4 balais įvertintas tikimybės ir poveikio derinys,
tada — 3 ir t. t.
Remiantis panašių projektų gerąja praktika, taip pat yra siūloma rizikas grupuoti pagal jų
pasireiškimo laiką:
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Rizikos Švietimo vartų įgyvendinimo laikotarpiu. Ši rizikų kategorija apima rizikas,
kurios pasireiškia nuo to momento, kai pasirašoma sutartis dėl paslaugų teikimo, iki to
momento, kai baigiamos įgyvendinti visos numatytos veiklos. Šių rizikų poveikis Švietimo
vartų įgyvendinimui yra didžiausias, nes jos tiesiogiai veikia veiklų įgyvendinimo
rezultatus. Tokias rizikas reikia valdyti operatyviniame lygmenyje, jų valdymo priemonės
turi būti iš anksto apgalvotos ir tikslios.



Rizikos po Švietimo vartų įgyvendinimo. Ši rizikų kategorija apima rizikas,
pasireiškiančias po to, kai jau yra užbaigtos visos numatytos Švietimo vartų diegimo
veiklos ir pasiekti apibrėžti rezultatai. Po Švietimo vartų įgyvendinimo pasireiškiančios
rizikos neturi tiesioginio poveikio Programos rezultatams, tačiau veikia rezultatų tęstinumą.
Todėl, siekiant maksimaliai sumažinti šių rizikų pasireiškimo galimybę, būtina jas
proaktyviai stebėti ir analizuoti dar veiklų vykdymo metu ir, esant poreikiui, atitinkamai
koreguoti veiklų vykdymą.

Pagal savo prigimtį (šaltinius) rizikos papildomai skirstomos pagal tai, kokioje aplinkoje jos
pasireiškia:


Vidinės rizikos. Tai rizikos, kurios pasireiškia Švietimo vartų įgyvendinimo rėmuose ir už
kurias tiesiogiai atsakingi Švietimo vartų Programos vykdytojo paskirti asmenys arba
paslaugų teikėjai. Šios rizikos kyla dėl Švietimo vartų veiklų vykdymo ir gali būti
valdomos tiesiogiai.



Išorinės rizikos. Tai rizikos, susijusios su išorine aplinka: teisiniu reglamentavimu,
politine aplinka, ekonomikos situacija ir pan. Šių rizikų Švietimo vartų Programą
įgyvendinantys asmenys tiesiogiai valdyti negali (atliekami tik prevenciniai veiksmai),
tačiau privalo vykdyti nuolatinę jų stebėseną ir, esant poreikiui, atitinkamai koreguoti
veiklas.

10.3. Identifikuotos Švietimo vartų įgyvendinimo rizikos
Toliau esančioje lentelėje pateikiamos identifikuotos potencialios Programos įgyvendinimo rizikos,
įvertinta jų pasireiškimo tikimybė bei galimas poveikis Programos rezultatams, pasiūlyti rizikos
valdymo būdai.
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33 lentelė. Identifikuotos Švietimo vartų įgyvendinimo rizikos

Nr.

Rizikos
pavadinimas

Rizikos tipas
pagal
pasireiškimo
laiką*

Rizikos
tipas
pagal
rizikos
prigimtį**

Rizikos
poveikis
****

Rizikos
prioritetas

Rizikos valdymo priemonės

Politinių rizikų grupė

1.

1.1.

Neigiamas
švietimo
institucijų
požiūris į
Švietimo vartų
sistemą ir jos
modulius

1.2.

Paslaugų apimties
pasikeitimas,
pasikeitus viešojo
sektoriaus
reikalavimams

PĮM

PĮM, PPĮ

I

Švietimo vartų įgyvendinimas yra susijęs su
švietimo institucijų veikla, todėl dalis veiklų turės
būti derinamos su kitomis institucijomis. Dėl
neigiamo kitų institucijų požiūrio, Švietimo vartų
įgyvendinimo pradžia ir įgyvendinimas gali
užsitęsti.

I

Programos vykdymui reikalingų paslaugų įsigijimo
apimties pasikeitimas dėl pasikeitusių reikalavimų,
kuris lemtų numatytų išlaidų pasikeitimą.

M

M

D

V

3

Užtikrinti, kad švietimo institucijos pritaria
Programos įgyvendinimui. Aktyviai
komunikuoti apie Švietimo vartų privalumus ir
laukiamus rezultatus ir derinti atskiras
Programos veiklas su susijusiomis švietimo
institucijomis, ieškoti bendradarbiavimo
galimybių.

2

Projektų metu įgyvendinti veiklas pagal
numatytą Projekto planą, neviršijant numatytos
apimties.
Papildomus funkcionalus, atsiradus naujam
poreikiui, numatyti plėtros etape.

4

Pirkimams vykdyti numatomas pakankamas
laiko tarpas, atsižvelgiant į ITC viešųjų pirkimų
patirtį bei įvertinus galimus pirkimų vėlavimus.
Viešojo pirkimo komisijos nariai turėtų būti
gerai susipažinę su viešuosius pirkimus
reglamentuojančiais teisės aktais, aktualia
teismų praktika, siekdami sumažinti viešojo
pirkimo apskundimo galimybes.

Su ekonominiais veiksniais susijusių rizikų grupė

2.

2.1.

Rizikos detalizavimas

Rizikos
tikimybė ***

Užtrukę viešieji
pirkimai

PĮM

V,I

Švietimo vartų įgyvendinimo metu viešųjų pirkimų
būdu bus įsigyjamos konsultavimo, diegimo ir kt.
paslaugos. Galima tokia situacija, kad šie pirkimai
neplanuotai užtruks. Užtrukę pirkimai priverstų
koreguoti ISIS įgyvendinimo planus.

M

D

3

Parengti tikslius reikalavimus ir technines
specifikacijas, kad paslaugų ir įrangos tiekėjai
galėtų tiksliai įvertinti savo galimybes pateikti
pasiūlymus ir vykdyti savo įsipareigojimus
numatytu laiku, atlikti pirminį rinkos vertinimą
ir diegėjų apklausą, prieš rengiant pirkimo
dokumentus ir skelbiant konkursą.

M

M

1

Su paslaugų ir įrangos tiekėjais sudarytose

2.2.

Negauta
pasiūlymų viešųjų
pirkimų metu

PĮM

V, I

Dėl neaiškiai suformuluotų reikalavimų, techninių
specifikacijų ir pan. gali atsitikti taip, kad viešųjų
pirkimų metu nebus gauta pasiūlymų, todėl reikės
pirkimus nutraukti ir juos skelbti iš naujo. Tai turės
didelės įtakos Švietimo vartų įgyvendinimo
terminams.

2.3.

Infliacija

PĮM

I

Pasireiškus rizikai dėl infliacijos, keistųsi perkamų

V

D

85

darbų ar paslaugų kainos.

Technologinių rizikų grupė

3.

3.1.

3.2.

sutartyse bus papildoma sąlyga, kurioje
nurodyta, kad paslaugų ir įrangos kaina sutarties
galiojimo laikotarpiu negali būti keičiama.

Netinkama atliktų
darbų, suteiktų
paslaugų kokybė

Neatitiktis
duomenų
apsaugos
reikalavimams

PĮM

PPĮ

V,I

V

Išorinių paslaugų teikėjų (diegėjų, konsultantų)
kompetencija gali būti nepakankama Programai
įgyvendinti arba paslaugų teikėjas dėl kitų
priežasčių gali nevykdyti sutartinių įsipareigojimų.
Dėl nekokybiškai suteiktų paslaugų iškiltų grėsmė
nepasiekti Programos rezultatų.

Rizika, kad įsigytos paslaugos neužtikrins
duomenų apsaugos reikalavimų. Tokiu atveju
informacinės sistema nebus tinkama eksploatuoti.

V

M

D

D

4

3

Vykdant paslaugų viešuosius pirkimus, būtina
tiksliai suformuluoti reikalavimus paslaugų
tiekėjui techninėse specifikacijose, taip pat
nustatyti pakankamus finansinio pajėgumo ir
kvalifikacijos reikalavimus paslaugų teikėjams,
kad būtų galima įsitikinti jų kvalifikacija
tinkamai suteikti paslaugas.
Sutartys su rengėjais sudaromos taip, kad
vykdytoją sutarties sąlygos įpareigotų savo
lėšomis ištaisyti padarytas klaidas, kompensuoti
sutarties užsakovo patirtas išlaidas dėl
netinkamai atliktų darbų ar suteiktų
nekokybiškų paslaugų, mokėtų baudas už
nepašalintas klaidas testavimo metu.
Papildomai diegimo priežiūrai bus numatyta
techninės priežiūros asmenų grupė, kuri atliks
periodinę diegėjo darbų kokybės kontrolę, kad
pastebėti kokybės trūkumai ir proceso
problemos būtų sprendžiami nedelsiant.
Rengiant
technines
viešųjų
pirkimų
specifikacijas, nustatyti būtinus duomenų
apsaugos
reikalavimus,
atsižvelgiant
į
galiojančius standartus ir teisės aktus,
reglamentuojančius teikiamų paslaugų saugumo
ir atitikties reikalavimus.
Numatoma įsigyti techninės priežiūros
paslaugas.

3.3.

Sukurtų rezultatų
netinkamas
naudojimas

PPĮ

V, I

Švietimo vartų įgyvendinimo metu bus sukurtos e.
paslaugos vartotojams, tačiau e. paslaugų
sukūrimas pats savaime negarantuoja rezultatų
pasiekimo.
Jei Švietimo vartai bus nepatogūs naudoti
vartotojui arba vartotojai nemokės naudotis,
naudojimas nebus efektyvus.

V

D

4

Sukurti ir paskelbti paprastas ir aiškias
naudojimo instrukcijas, viešai prieinamą dažnai
užduodamų klausimų duomenų bazę. ISIS kurti
pasitelkti atitinkamą patirtį turinčius
specialistus, didelį dėmesį skirti patogios
vartotojo sąsajos kūrimui.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Nustatyto veiklų
įgyvendinimo
grafiko
nesilaikymas
Kitų informacinių
sistemų, būtinų
sklandžiam
Švietimo vartų
darbui,
neveikimas

Technologijų
kaita

Programinės
įrangos tiekėjo
bankrotas ir
negebėjimas teikti
bei palaikyti
programinę įrangą

PĮM

PPĮ

PĮM, PPĮ

PPĮ

V, I

V

I

I

V

V

3

Vykdyti nuolatinę Programos veiklų
įgyvendinimo grafiko stebėseną ir aktyviai
reaguoti į nukrypimus nuo įgyvendinimo
grafiko. Pasitelkti išorinius ekspertus Švietimo
vartų įgyvendinimo valdymui ir koordinavimui,
konsultacinės pagalbos teikimui.

Numatomos Švietimo vartų modulių sąsajos su
kitomis informacinėmis sistemomis. Kitų
informacinių sistemų neveikimas gali trikdyti
Švietimo vartų modulių veiklą.

M

V

2

Užtikrinti kitų IS nepertraukiamą veikimą,
numatyti atsarginį veiksmų planą sistemų
trikdžių atveju.

Viešųjų pirkimų metu gali būti įsigyta
technologiškai pasenęs sprendinys.

V

Paslaugos teikėjui / pardavėjui nutraukus veiklą,
programinės įrangos priežiūros / palaikymo
paslaugų teikimas sutriktų.

M

V

3

Programos valdymo grupėje numatyti
technologijų specialistą, atsakingą už
technologijų kaitos stebėjimą ir vertinimą.
Rinktis sertifikuotas, specialistų pripažintas
technologijas.
Rengiant technines viešųjų pirkimų
specifikacijas, patikslinti projektinėje
dokumentacijoje numatytus sprendinius taip,
kad jie atitiktų naujausias tendencijas.

V

2

Sutartyje numatyti sąlygas, kurios garantuotų,
kad įsipareigojimus bankroto ir / ar kitais
sutarties nevykdymo atvejais.

3

Įvertinti galimybes pritraukti papildomą
finansavimą nenumatytoms išlaidoms arba
apsvarstyti galimybes tikslinti numatytas
Programų veiklas taip, kad būtų galima numatyti
mažiau investicijų reikalaujančius sprendinius,
tačiau vis tiek būtų galima pasiekti suplanuotus
Programos rezultatus.

Finansinių rizikų grupė

4.

4.1.

Vėlavimas gali atsirasti dėl užtrukusių pirkimo
procedūrų, nekokybiško valdymo plano, techninių
sprendimų sudėtingumo, neįvertinto laiko rezervo
nenumatytiems atvejams, prasto Programos
valdymo.

Investicijų vertės
išaugimas

PĮM

V,I

Vykdant paslaugų pirkimus, gali būti pasiūlyta
didesnė kaina nei tikėtasi ar nustatyta, sudarant
investicijų Programos biudžetą. Galimos
priežastys: neįvertintas ar nepakankamai įvertintas
konkurencijos lygis, pernelyg optimistiškai
įvertintas techninio sprendimo įgyvendinamumas.
Įrangos bei paslaugų sąnaudos gali padidėti ir
Programos įgyvendinimo metu, jei bus nuspręsta
(atsiras poreikis) keisti projektinius sprendinius ar

M

D
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naudojamas technologijas.
Nenumatyti papildomi finansavimo šaltiniai ir
sprendimai Programai įgyvendinti, išaugus jo
vertei.

4.2.

4.3.

Neteisingai
įvertinta
investicijų vertė

Nepakankamas
finansavimas
priežiūrai ir
palaikymui

PĮM

PPĮ

V

Programos įgyvendinimo eigoje paaiškėjus, kad
Švietimo vartų moduliams sukurti nepakanka lėšų,
sutriktų Švietimo vartų įgyvendinimas, gali būti
įgyvendinti ne visi moduliai ar el. paslaugos, todėl
būtų pasiekti ne visi laukiami rezultatai.

V

Lėšų sukūrimui gavimas yra tik pirmasis žingsnis.
Labai svarbu yra įsivardyti, kiek kainuos ISIS
palaikymas, kokios bus reikalingos reinvesticijos,
kiek žmogiškųjų išteklių reikės paskirti. Jei bus
skiriamas nepakankamas finansavimas modulių
priežiūrai ir palaikymui, sutriks Švietimo vartų
veikla po Programos įgyvendinimo.

M

V

V

V

2

Prieš Programos įgyvendinimą nustatyti aiškų
lėšų poreikį, atliekant diegėjų apklausą,
įvertinant istorinę ITC patirtį, diegiant didelės
apimties informacines sistemas, aiškiai
apsibrėžti darbų apimtis, įvardyti kritinės
svarbos ir papildomus funkcionalumus.
Esant poreikiui, Programos įgyvendinimo eigoje
nedelsiant koreguoti investicijų biudžetą, pagal
galimybes perskirstant lėšas veikloms ir pagal
biudžeto straipsnius, kritiniu atveju — ieškoti
papildomo finansavimo.

3

Prieš pradedant įgyvendinti Programą, aiškiai
įsivardinti sumą, reikalingą palaikymui ir
priežiūrai. Planuojant metinius ITC biudžetus,
numatyti pakankamai lėšų IS palaikymui bei
išlaidas nenumatytoms problemoms spręsti ir
modernizavimui.

3

Esant poreikiui, atlikti pakeitimus Programos
vykdytojų procedūrose (procesuose), darbo
organizavime, peržiūrėti į Programos darbo
grupes įtrauktų narių pagrindines funkcijas,
operatyviai įvertinti darbų perskirstymo poreikį,
siekiant skirti dalį asmenų Programai valdyti.

Institucinių rizikų grupė

5.

5.1.

Nepakankamas
organizacijos
pasirengimas
vykdyti Programą

5.2.

Netinkamas
Švietimo vartų
įgyvendinimo
valdymas ir jo
įgyvendinimo
kontrolė

PĮM

5.3.

Nenumatyta

PĮM

PĮM

V

Nėra įvertinta, ar Programos įgyvendinimas
reikalauja institucijos procedūrų (procesų), darbo
organizavimo, struktūros pokyčių.

M

D

V

Nepakankama Programos įgyvendinimo valdymo
komandos, specialistų ir kt. kompetencija ir / arba
dėmesys Programos įgyvendinimui gali lemti
nukrypimus nuo Programos įgyvendinimo grafiko
ir turėti įtakos jo rezultatams.

M

V

2

Suformuoti Programos valdymo komandą iš
pakankamą projektų valdymo patirtį bei
kvalifikaciją turinčių specialistų, kuriems būtų
suteikta pakankamai laiko (idealiu atveju tai
turėtų būti atitinkamai Programai vykdyti skirti
žmogiškieji ištekliai) dirbti su Švietimo vartų
veiklomis, pagal poreikį atskiroms veikloms
pasitelkti išorės ekspertus.

V

Nenustatyta data, kai, per ilgai įgyvendinant

V

V

3

Nustatyti ir su visomis susijusiomis šalimis

88

kritinė Programos
įgyvendinimo
data

5.4.

Nenugalimos
jėgos (force
majeure) rizika

* Rizikos tipas pagal
pasireiškimo laiką:
PĮM — Programos
įgyvendinimo metu
PPĮ —– po Programos
įgyvendinimo

konkrečią Švietimo vartų veiklą ar sprendžiant
kuriam nors Programos moduliui iškilusią
problemą, Programos įgyvendinimas netenka
prasmės, negali būti įgyvendintas arba reikia
priimti sprendimus dėl modulių apimties
mažinimo, skaidymo į etapus ir pan.

PĮM, PPĮ

V, I

** Rizikos tipas pagal
prigimtį:
V — vidinė
I — Išorinė

Rizika, kuriai priskirtinos nenugalimos jėgos
aplinkybės — įvykiai, atsirandantys dėl aplinkybių,
kurių neįmanoma kontroliuoti, protingai numatyti
ir užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių
atsiradimui, dėl kurio visiškai ar iš dalies
neįmanomas Programos įgyvendinimas.
*** Rizikos
tikimybė:
M — maža
V — vidutinė
D — didelė

suderinti kritinę Programos įgyvendinimo datą
bei galimus sprendimus, aiškius modulių veiklų
įgyvendinimo terminus.

M

D

3

Numatyti galimybę taikyti atsargines
procedūras.

**** Rizikos poveikis:
M — mažas
V — vidutinis
D — didelis
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10.4. Bendras Švietimo vartų rizikingumo vertinimas
Bendras Švietimo vartų įgyvendinimo rizikingumas gali būti vertinamas kaip vidutinis. Nepaisant
to, kad rizikų poveikis rezultatams yra vidutinis arba didelis, rizikų pasireiškimo rizika yra maža
arba vidutinė. Kritinės svarbos rizikų analizės metu nenustatyta.
Sąlyginai didesnį rizikingumą turi į e. paslaugų vartotoją orientuotų Švietimo vartų dalių
įgyvendinimas, kadangi yra labiau priklausomas nuo išorinių veiksnių. Šios dalys susiduria su
didesne techninės infrastruktūros nepertraukiamo veikimo, informacinių sistemų ir registrų
suderinamumo ir integralumo rizika, o rezultatų pasiekimas priklauso nuo to, ar vartotojams bus
patogu naudotis sukurtomis e. paslaugomis.
Kitas aspektas, didinantis Švietimo vartų įgyvendinimo rizikingumą, yra glaudi ISIS dalių
tarpusavio priklausomybė. Tai reiškia, kad, sutrikus ar vėluojant vieno modulio ar el. paslaugos
įgyvendinimo veikloms, tai gali turėti įtakos kitų veiklų įgyvendinimui.
Atsižvelgiant į rizikų pobūdį ir pasireiškimo tikimybę daroma išvada, kad Švietimo vartų
įgyvendinimo rizikos gali būti valdomos, neskiriant papildomų organizacinių ar finansinių išteklių,
tačiau naudojant tam numatytas priemones ir būdus. Pagrindinės kokybės užtikrinimo priemonės:
 patyrusi ir kompetentinga Švietimo vartų įgyvendinimo valdymo komanda, pasitelkiant
tiek vidinius, tiek išorinius resursus;
 efektyvi ir pakankama išorinė komunikacija su susijusiomis institucijomis;
 išankstinis pasiruošimas Švietimo vartų įgyvendinimo veikloms (biudžeto ir apimčių
įvertinimas, detalaus plano sudarymas);
 Švietimo vartų įgyvendinimo kokybės valdymas, vadovaujantis ISO kokybės valdymo
procedūromis (reikalavimų kokybei nustatymas, reguliarus eigos stebėjimas, rezultatų
atitikimo nustatytiems reikalavimams įvertinimas).

11. Išvados ir rekomendacijos
Švietimo vartai diegiami, siekiant mažinti administracinėms veikloms sugaištamo švietimo
paslaugų naudotojų ir švietimo instituciją darbo laiko kiekį, didinti esamų informacinių sistemų
integraciją ir didinti teikiamų paslaugų efektyvumą, kuriant naujas sudėtines e. paslaugas ir
perkeliant su švietimu susijusių paslaugų valdymą ir teikimą į elektroninę erdvę.
Siekiant nustatyti optimalią Švietimo vartų įgyvendinimo apimtį, nagrinėtos trys galimos
Švietimo vartų masto alternatyvos: alternatyva 0 – „Nedaryti nieko“, alternatyva I – „Įgyvendinti
Švietimo vartus minimalia apimtimi“ ir alternatyva II „Įgyvendinti Švietimo vartus pilna
apimtimi“. Atlikus Švietimo vartų įgyvendinimo apimties alternatyvų techninę, finansinę,
ekonominę-socialinę, atitikimo ES prioritetams, kaštų ir naudos analizę, pasirinkta II alternatyva
– „Įgyvendinti Švietimo vartus pilna apimtimi“. Įgyvendinant Švietimo vartus pilna apimtimi
numatoma, jog bus sukurta 12 naujų e. paslaugų.
Švietimų vartų diegimo sąnaudos sudaro 8,6 mln. Eur. Programa finansiniu požiūriu yra
negyvybingas dėl negeneruojamų finansinių srautų. Dėl sukuriamų darbo laiko taupymo efektų,
per metus Švietimo vartų generuojama nauda siekia 16,8 mln. Eur. Bendra diskontuota Programos
įgyvendinimo nauda sudaro 79,7 mln Eur. Bendra Programos įgyvendinimo vertė 9,3 karto viršija
reikiamas investicijas, dėl to Švietimų vartų sukūrimas yra tikslingas.
Bendras Švietimo vartų įgyvendinimo rizikingumas gali būti vertinamas kaip vidutinis. Nepaisant
to, kad rizikų poveikis rezultatams yra vidutinis arba didelis, rizikų pasireiškimo rizika yra maža
arba vidutinė. Kritinės svarbos rizikų analizės metu nenustatyta.
Sąlyginai didesnį rizikingumą turi į e. paslaugų vartotoją orientuotų Švietimo vartų dalių
įgyvendinimas, kadangi yra labiau priklausomas nuo išorinių veiksnių. Šios dalys susiduria su
didesne techninės infrastruktūros nepertraukiamo veikimo, informacinių sistemų ir registrų
suderinamumo ir integralumo rizika, o rezultatų pasiekimas priklauso nuo to, ar vartotojams bus
patogu naudotis sukurtomis e. paslaugomis.
Kitas aspektas, didinantis Švietimo vartų įgyvendinimo rizikingumą, yra glaudi ISIS dalių
tarpusavio priklausomybė. Tai reiškia, kad, sutrikus ar vėluojant vieno modulio ar e. paslaugos
įgyvendinimo veikloms, tai gali turėti įtakos kitų veiklų įgyvendinimui. Informacinės sistemos
priežiūros užtikrinimas bus atliekamas kasmet, numatant lėšas ir žmogiškuosius išteklius,
reikalingus sistemos palaikymui ir priežiūrai.
Švietimo vartų įgyvendinimas atitinka LR Vyriausybės švietimo strategijos tikslus, numatančius
didinti IKT priemonių naudojimą su informacijos valdymu susijusiose srityse, didinti sistemų
integraciją. Taip pat Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ išskirtus tikslus, apimančius
suaugusiųjų mokymosi skatinimą, elektroninių paslaugų populiarinimą ir jų kokybės gerinimą bei
ITC patvirtintą 2015-2017 metų strategiją, kurioje numatyta vykdyti strategines veiklas
apimančias informacinių sistemų ir registrų atnaujinimą (užtikrinant integralumą), kurti naujas
švietimo paslaugas, užtikrinti efektyvų esamų informacinių technologijų taikymą.
Remiantis galimybių studijos rengimo metu surinkta ir pateikiama informacija rekomenduojama:
1. Švietimo vartus kurti pilna apimti, realizuojant maksimalų elektroninių paslaugų ir
esamų bei naujai kuriamų sistemų integracijų skaičių;
2. Diegiant švietimo vartus pirmiausiai turėtų būti įgyvendinamas projektas „Elektroninės
paslaugos: portfelio valdymas ir administracinės paslaugos“. Kitų projektų
įgyvendinimas gali būti vykdomas paraleliai arba vėliau.
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