
 
 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL VAIKŲ REGISTRACIJOS Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO 

ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, DUOMENŲ 

BAZĖS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 

 

2012 m. gegužės 21 d. Nr. A-566 

Šiauliai 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 

2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 8 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 

švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, komplektavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu: 

1. T v i r t i n u Vaikų registracijos į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, 

vykdančias ikimokyklinio ugdymo programas, duomenų bazės nuostatus (pridedama). 

2. Į p a r e i g o j u  švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programas, 

direktorius: 

2.1. iki 2012 m. gegužės 18 d. paskirti asmenį, atsakingą už duomenų bazės tvarkymą; 

2.2. organizuoti visų duomenų, nurodytų šio įsakymo 1 punktu patvirtintuose nuostatuose, 

įvedimą į duomenų bazę ir užtikrinti, kad tėvai (globėjai), pateikę prašymus priimti vaiką ugdyti 

keliose bendrosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaigose, iki 2012 m. rugsėjo 1 d. pasirinktų 

vieną ir vaikas būtų įrašytas į vaikų registracijos eilę tik vienoje įstaigoje. 

3. P a v e d u Švietimo skyriui vykdyti šio įsakymo kontrolę. 

 

 

 

Administracijos direktorius   Vladas Damulevičius  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CF599A1A6DD5


PATVIRTINTA 

Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 

2012 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A-566 

 

 

VAIKŲ REGISTRACIJOS Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, 

VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, DUOMENŲ BAZĖS 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vaikų registracijos į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias 

ikimokyklinio ugdymo programas, duomenų bazės nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja 

Vaikų registracijos į Šiaulių miesto savivaldybės įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo  

programas (toliau - įstaiga), duomenų bazės (toliau - DB) paskirtį, duomenų objektus ir duomenų 

teikėjus, DB valdytoją ir tvarkytoją, jų funkcijas ir jų atsakomybę. 

2. Vaikų registracijos į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias 

ikimokyklinio ugdymo programas, duomenų bazės nuostatų tikslas - nustatyti vaikų registracijos į 

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programas, tvarką 

3. Duomenų bazės paskirtis - tvarkyti duomenis apie ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupes ir jas lankančius ir pageidaujančius lankyti vaikus siekiant optimaliai tenkinti tėvų 

(globėjų) poreikius ir teikti patikimą ir tikslią informaciją vietos bendruomenei.  

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos: 

4.1. duomenų bazės objektas - vaikas, kuris pageidauja lankyti ir (ar) lanko ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos ikimokyklines ar priešmokyklines grupes; 

4.2. duomenų teikėjas - įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas; 

4.3. duomenų bazės tvarkytojas - įstaigos vadovo įsakymu paskirtas asmuo; 

4.4. duomenų bazės valdytojas - Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Vasario 16- 

osios g. 62, LT-76295, kodas 188771865; 

4.5. duomenų bazės koordinatorius - Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo 

skyrius. 

5. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804). 

 

II. DUOMENŲ BAZĖS STRUKTŪRA 

 

6. Duomenų bazės struktūra: 

6.1. duomenys apie įstaigą: 

6.1.1. visas įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas ir kita informacija (taikoma pedagoginė 

sistema, ugdymo programos); 

6.1.2. duomenys apie ikimokyklines ir priešmokyklines grupes: vietų skaičius grupėse ir jų 

užpildomumas, grupių struktūra pagal vaikų amžių, grupės darbo laikas, ugdymo modeliai, 

teikiamos papildomos paslaugos ir kita su ugdymo organizavimu susijusi informacija; 

6.1.3. įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių vaikų sąrašas; 

6.2. tėvų (globėjų) prašyme priimti vaiką į įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupes nurodyti duomenys: 

6.2.1. vaiko vardas, pavardė, gimimo metai, asmens kodas, gyvenamoji vieta; 

6.2.2. pageidaujama lankyti įstaiga, amžiaus grupė, pageidaujamas vaiko priėmimo į grupę 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C90729CAD468


laikas, kitos pageidaujamos ugdymo sąlygos; 

6.2.3. prašymo priimti vaiką į įstaigą registracijos data. 

7. Prašymai priimami ir registruojami nuolat. 

 

III. DUOMENŲ BAZĖS VALDYTOJO IR KOORDINATORIAUS FUNKCIJOS IR 

ATSAKOMYBĖ 

 

8. DB valdytojas atlieka šias funkcijas: 

8.1. priima sprendimus dėl DB sudarymo; 

8.2. tvirtina DB nuostatus. 

9. DB koordinatorius atlieka šias funkcijas: 

9.1. moko ir konsultuoja DB tvarkytojus su DB funkcionavimu susijusiais klausimais; 

9.2. administruoja ir prižiūri DB; 

9.3. pagal poreikį teikia duomenų tvarkymo ataskaitas DB valdytojui; 

9.4. teikia informaciją kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu ir Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais; 

9.5. koordinuoja tvarkytojo veiklą. 

10. DB koordinatorius atsako už: 

10.1. teisinių dokumentų, reglamentuojančių duomenų bazės funkcionavimą, įgyvendinimą; 

10.2. duomenų bazės saugumą; 

10.3. duomenų bazės funkcionavimą. 

11. DB koordinatoriaus teisės: 

11.1. gauti duomenis iš švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, 

nurodytus šių Nuostatų 6.1-6.2 punktuose; 

11.2. reikalauti švietimo įstaigų vadovų pataisyti klaidas ir papildyti teikiamus duomenis. 

 

IV. DUOMENŲ BAZĖS TVARKYTOJO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

12. Tvarkytojas atlieka šias funkcijas: 

12.1. renka šių Nuostatų 6.1-6.2 punktuose nurodytus duomenis; 

12.2. registruoja ir saugo tėvų (globėjų) prašymus priimti vaiką į įstaigos ikimokyklinę ar 

priešmokyklinę grupę; 

12.3. įveda duomenis į duomenų bazę, juos klasifikuoja ir grupuoja pagal nustatytą tvarką; 

12.4. nuolat kaupia ir atnaujina duomenis; 

12.5. teikia informaciją tėvams (globėjams) apie laisvas vietas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupėse ir priėmimo sąlygas; 

12.6. užregistravęs vaiką DB, vaiko tėvams (globėjams) suteikia prisijungimo prie DB 

vartotojo vardą. 

13. Tvarkytojas atsako už: 

13.1. duomenų bazėje teikiamų duomenų teisingumą (t. y. duomenų bazėje tvarkomi 

duomenys turi atitikti tėvų (globėjų) prašymuose pateiktus duomenis); 

13.2. už teikiamos informacijos tikslumą; 

13.3. už duomenų slaptumą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

V. DUOMENŲ GAVĖJAI IR JŲ TEISĖ NAUDOTIS DUOMENŲ BAZĖS INFORMACIJA 

 

14. Duomenų bazės informacijos gavėjai yra Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų 

steigėjas ar jo įgaliota institucija, švietimo įstaigos, teikiančios ikimokyklinį ir priešmokyklinį 

ugdymą, vaikų tėvai (globėjai). 



15. Įstaigos turi teisę gauti informaciją apie duomenų bazėje tvarkomus duomenis: 

15.1 švietimo įstaigas, teikiančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą (ugdymo 

organizavimą, įstaigas lankančių vaikų skaičių ir jų amžių); 

15.2. pageidaujančius lankyti savivaldybės švietimo įstaigą, vaikus, t y. jų skaičių ir amžių. 

16. Tėvai (globėjai), pateikę prašymą dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinę ir priešmokyklinę 

grupę, turi teisę: 

16.1. gauti duomenis apie savivaldybės švietimo įstaigas, teikiančias ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą t. y. personalo kvalifikaciją grupių skaičių ir struktūrą esamas ir laisvas 

vietas grupėse, papildomai teikiamas ugdymo, socialines ar kitas paslaugas; 

16.2. gauti duomenis apie vaiko (-ų) (globotinio (-ių) vietą eilėje ir kitą informaciją 

patvirtinančiąjo priėmimo į ikimokyklinę ir priešmokyklinę grupę galimybes; 

16.3. raštu reikalauti ištaisyti ar sunaikinti vaiko duomenis, šeimos socialinę padėtį 

apibūdinančius duomenis. 

17. Tėvai (globėjai) atsako už įstaigai pateiktos informacijos ir dokumentų teisingumą. 

 

______________________ 


