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ŠIAULIŲ MEDELYNO PROGIMNAZIJOS 
PRIEIGOS TEISIŲ SUTEIKIMO TVARKA 

1. Įstaigos Prieigos teisių suteikimo tvarkoje vartojamos sąvokos turi reikšmę, nurodytą Įstaigos
Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse.

2. Vadovaujantis Taisyklių 13.1 punktu, prieigos teisės prie informacinių sistemų, kuriose
tvarkomi Asmens duomenys, suteikiamos pagal atitinkamas Darbuotojų pareigybes:

Pareigos 
Įstaigoje 

Informacinės 
sistemos 
pavadinimas 

Asmens duomenų 
kategorijos 

Leidžiami atlikti 
veiksmai su 
Asmens 
duomenimis 
(įrašymas, 
ištrynimas, 
kopijavimas, 
keitimas, kt.) 

IT išteklius, prie 
kurio turima 
prieiga 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

KELTAS Mokinio vardas 
pavardė, asmens 
kodas. Nurodomi 
specialieji 
ugdymosi poreikiai.

Nacionalinių 
mokinių 
pasiekimų 
patikrinimų 
(NMPP) 
administravimas, 
mokinių duomenų 
administravimas 

Duomenų 
perdavimo sistema 
(NŠA) 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Mokinių 
registras 

Mokinio ir jo tėvų 
(globėjų, rūpintojų) 
vardas pavardė, 
asmens kodas, 
gyvenamoji vieta, 
kontaktiniai 
duomenys.  
Nurodomi 
specialieji 
ugdymosi poreikiai, 
jų lygiai.

Asmens duomenų 
įrašymas, 
ištrynimas, 
kopijavimas, 
keitimas, 
spausdinimas. 

Duomenų 
perdavimo sistema 
(NŠA) 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

Pedagogų 
registras  

Pedagogo vardas 
pavardė, asmens 
kodas, darbo 
krūvis, 
kvalifikacija.

Asmens duomenų 
įrašymas, 
ištrynimas, 
kopijavimas, 

Duomenų 
perdavimo sistema 



 

 

keitimas, 
spausdinimas. 

Socialinis 
pedagogas 
Administratorius 

SPIS Vedama 
mokinių/vaikų, 
gaunančių 
nemokamą 
maitinimą, 
apskaita. 
Mokinių/vaikų 
vardas, pavardė, 
asmens kodas.

Įrašymas, 
keitimas. 

Duomenų 
perdavimo sistema 

Direktorius 
Administratorius 

SODRA Darbuotojų, 
turinčių teisę 
pateikti duomenis, 
prijungimas, 
pakeitimas, 
atleidimas, 
darbuotojų 
priėmimas, 
atleidimas, 
nedarbingumas. 
Darbuotojo vardas, 
pavardė, asmens 
kodas, 
priėmimo/atleidimo 
data, pilietybė, 
pareigybės kodas, 
darbo sutarties 
rūšis.

Įrašymas, 
keitimas. 

Duomenų 
perdavimo sistema 

Direktorius VMI 
EDS 
MANO VMI 

Darbuotojų, 
turinčių teisę 
pateikti duomenis, 
prijungimas, 
pakeitimas, 
atleidimas, jų 
vardas, pavardė, 
asmens kodas.

Įrašymas, 
keitimas. 

Duomenų 
deklaravimo 
sistema 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

AB 
SWEDBANK

Darbuotojų, 
turinčių teisę 
pateikti duomenis, 
prijungimas, 
pakeitimas, 
atleidimas, jų 
vardas, pavardė, 
asmens kodas, 
darbuotojo ID.

Įrašymas, 
keitimas, 
operacijų 
patvirtinimas. 

Banko IT sistema 

Ūkvedis CVP IS, CPO Sąskaitų faktūrų 
perdavimas, 
įstaigos, asmens, iš 
kurio perkame, 
kodas, 
pavadinimas.

Prisijungimas, 
Informacijos apie 
pirkimus gavimas 
ir teikimas. 

Pirkimų 
informacinė 
sistema, platforma 



 

 

Sekretorius, 
Administratorius 

e. pristatymas Suformuotų 
dokumentų 
pateikimas

Prisijungimas, 
siuntimas 

Duomenų 
perdavimo sistema 

Administratorius e. sąskaita Sąskaitų faktūrų 
gavimas, įstaigos, iš 
kurio perkame, 
kodas, 
pavadinimas.

Prisijungimas Duomenų 
perdavimo sistema 

Sekretorius, 
Administratorius 

Signa web Dokumentų 
informacija, 
rengėjo vardas, 
pavardė, asmens 
kodas, telefono 
numeris, 
elektroninis 
parašas.

Prisijungimas, 
pasirašymas. 

Duomenų 
tvarkymo ir 
perdavimo sistema 

  


