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DĖL MOKINIŲ REGISTRO PILDYMO TEIKIANT DUOMENIS, SUSIJUSIUS SU 

COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMU 

 

 

Gerbiami savivaldybių administracijos direktoriai, švietimo padalinių ir švietimo įstaigų 

vadovai, atkreipiame dėmesį, kad siekiant operatyviai valdyti duomenis, susijusius su COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) valdymu, bei organizuojant ugdymą švietimo įstaigose labai svarbus 

glaudus mokyklos, savivaldybės, Visuomenės sveikatos biuro bei nacionalinio lygmens švietimo bei 

sveikatos apsaugos institucijų bendras darbas. 

Ypač svarbus tikslus duomenų žymėjimas Mokinių registre – teisingai pažymėti mokinių 

tėvų sutikimai dėl mokinių profilaktinio testavimosi, įvesto infekcijos plitimo ribojančio režimo 

(toliau IPRR), mokinių atostogų laikotarpiai. Pagal Mokinių registre fiksuotą informaciją apie 

konkrečiose ugdymo įstaigose skelbiamus mokinių atostogų laikotarpius bei konkretaus mokinio 

mokymosi nuotoliniu ar kontaktiniu būdu laikotarpius bus mokamos socialinio draudimo išmokos 

tėvams pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 111 straipsnio 3 

dalį. Socialinio draudimo išmokos tėvams nebus mokamos mokinių atostogų laikotarpiu net ir tuo 

atveju, jei tuo metu švietimo įstaigoje bus įvestas IPRR ar izoliacija. 

Įpareigojimai dėl duomenų teikimo Mokinių registre savivaldybių administracijų 

direktoriams ir mokyklų vadovams yra numatyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

– valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo (toliau – Operacijų vadovo) 

2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendime Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti 

testavimą ugdymo įstaigose“ (su vėlesniais pakeitimais https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4bf85984051211ecb4af84e751d2e0c9/asr) bei 2021 m. spalio 12 

d. Operacijų vadovo sprendimo Nr. V-2273 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo 

teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos“ 4 

punkte. Minėti Operacijų vadovo sprendimai įpareigoja ugdymo įstaigų vadovus pažymėti arba 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4bf85984051211ecb4af84e751d2e0c9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4bf85984051211ecb4af84e751d2e0c9/asr
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paskirti atsakingą asmenį, kuris Mokinių registre atliktų reikiamus įrašus apie gautus tėvų sutikimus 

dėl mokinių testavimo bei IPRR paskelbimo. Atsižvelgdami į tai, savivaldybių administracijų 

švietimo padalinių vadovų prašome informuoti mokyklas ir koordinuoti veiklą, kad sutikimai 

dalyvauti profilaktiniame kaupinių testavime bei IPRR laikotarpiai Mokinių registre būtų sužymėti 

laiku ir tinkamai. 

Primename, kad vadovaudamiesi Mokinių registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-405 „Dėl Mokinių 

registro reorganizavimo ir Mokinių registro nuostatų patvirtinimo“, Mokinių registre sukurta 

galimybė kaupti duomenis apie mokinio atstovo sutikimą dėl dalyvavimo profilaktiniame COVID-

19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrime bei įvestą IPRR laikotarpį. 

Sutikimą žymėti turėtų Mokinių registro tvarkytojas – švietimo teikėjas: 

- Mano mokykla – Klasių / grupių sąrašas – Mokinių sąrašas – Asmens informacija – 

Mokinio informacija klasėje / grupėje – Mokinio atstovo sutikimas dėl dalyvavimo profilaktiniame 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrime (pažymėta / nepažymėta). 

- Mano mokykla – Klasių / grupių sąrašas – Mokinių sąrašas – Asmens informacija – 

Mokinio informacija klasėje / grupėje – Savikontrolė (COVID-19) – požymis turėtų būti žymimas 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) testavimą vykdant savikontrolės greitaisiais SARS-CoV-

2 antigeno testais. 

Sutikimas dėl dalyvavimo profilaktiniame COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

nustatymo tyrime gali būti bet kada atšaukiamas. Sutikimas galioja einamiesiems mokslo metams. 

Perkeliant mokinį į naujus mokslo metus, Mokinių registro tvarkytojas turi iš naujo žymėti mokinio 

atstovo sutikimą dėl dalyvavimo profilaktiniame tyrime. Duomenų mainų sutarties pagrindu aktuali 

informacija apie sutikimo būseną (pažymėta / nepažymėta) bus perduodama gyventojų testavimo 

organizatoriams. 

- IPRR laikotarpis Mokinių registre žymimas – Administravimas – Institucija – Nustatyti 

institucijoje numatomo karantino laikotarpį – Karantino laikotarpis – Sukurti naują įrašą. Mokinių 

registre sukurta galimybė nurodyti IPRR laikotarpį klasei – parinkus, lauko Klasė / Grupė reikšmę – 

nurodomas IPRR laikotarpis klasei, jei Klasės / Grupės laukas neužpildomas – nustatomas IPRR 

laikotarpis visai institucijai. 

- Atostogų laikotarpis žymimas – Administravimas – Institucija – Nustatyti institucijoje 

atostogų laikotarpį – Atostogų laikotarpis – Sukurti naują įrašą – nurodomos atostogų laikotarpio 

datos. 

- Konkretaus mokinio mokymosi nuotoliniu ar kontaktiniu būdu laikotarpiai žymimi – Mano 

mokykla – Klasių / grupių sąrašas – Mokinių sąrašas – Asmens informacija – Mokinio informacija 

klasėje / grupėje – Mokymo forma / būdas. Šis požymis gali būti žymimas sąrašiniu būdu. 

Iškilus klausimams dėl Mokinių registro pildymo, galima susisiekti su Nacionalinės švietimo 

agentūros Švietimo duomenų skyriaus l. e. skyriaus vedėjo pareigas Genovaite Kežyte el. paštu 

genovaite.kezyte@nsa.smm.lt arba tel. 8 658 18 394. 

Atkreipiame dėmesį, kad kriterijai, kada švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose 

priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, galima skelbti IPRR (jei nėra galimybės užtikrinti 

kitų infekcijų plitimą ribojančių priemonių), nustatyti 2021 m. spalio 12 d. Operacijų vadovo 

sprendime Nr. V-2273 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, 

įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos“(https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e03271002b2111ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResult

s=0&searchModelUUID=333a2c46-edf0-4ef3-806f-bcb0deab9192). Sprendimus dėl tinkamiausio 

mailto:genovaite.kezyte@nsa.smm.lt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e03271002b2111ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=333a2c46-edf0-4ef3-806f-bcb0deab9192
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e03271002b2111ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=333a2c46-edf0-4ef3-806f-bcb0deab9192
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e03271002b2111ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=333a2c46-edf0-4ef3-806f-bcb0deab9192
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ugdymo proceso organizavimo priima mokyklos vadovas, atsižvelgdamas į mokykloje turimą įrangą 

bei epidemiologinę situaciją. 

Informuojame, kad kiekvieną parą atsinaujinančius duomenis, kokiose įstaigose ir kuriuo 

laikotarpiu kokia apimtimi buvo paskelbtas IPRR, galima pasitikslinti pagal nuorodą 

https://www.smm.lt/web/lt/veikla/valstybine-svietimo-prieziura. 

Visa svarbiausia informacija apie koronaviruso infekciją (COVID-19) yra skelbiama 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje 

https://mokyklabecovid.lt. 
 

Nuoširdžiai dėkojame Jums už bendradarbiavimą ir sutelktas pastangas. 
 

PRIDEDAMA. Informacija, kada rekomenduojama skelbti IPRR, 1 lapas. 

 

 

 

Ministerijos kancleris Julius Lukošius 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

A. Paliokaitė, tel. 8 694 50 620, el. p. Asta.Paliokaite@smm.lt                     [Originalas siunčiamas nebus] 

https://www.smm.lt/web/lt/veikla/valstybine-svietimo-prieziura
https://mokyklabecovid.lt/
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