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Aprobuota ITC valdymo            TVIRTINU: 
komiteto 2003-01-15 posėdyje            ITC direktorius  
(protokolas Nr. 1)             Vaino Brazdeikis 

Švietimo informacinių technologijų centro 
2002 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 Tikslai, uždaviniai, paskirtis 
ŠMM planas 

Priemonės 
(ITC veikla) 

 
Rezultatai 

(jei nesutampa su planu, paaiškinti) 
 

Vykdytojas Išorinia
i 

partner
iai 

Faktines 
išlaidos 

7.1 Vaikų ir jaunimo ugdymosi užtikrinimo programa 
2 Racionalizuoti bendrojo lavinimo mokyklų tinklą, moksleivių pavėžėjimą ir finansavimą 
2.1 Reformuoti bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo sistemą 
1.2.1.Parengti programą 
“Kokybiškas pagrindinis 
išsilavinimas visiems” 

1. Dalyvauti rengiant 
programą 

Neįvykdyta 
ITC darbuotojai nebuvo įtraukti į darbo grupę. 
 

G.Vaskela 
E.Kurilov 

  

 2. Parengti projektą dėl 
nelankančių moksleivių 
apskaitos (sulyginimas su 
gyventojų registru) 

Įvykdyta iš dalies 
VRM asmens kodus suteikė tik 2002 m. gale. Buvo organizuotas susitikimas su 
VRM atsakingais darbuotojais. Susitarta 2003 m. pradžioje parengti susitarimą 
tarp ministerijų (atsakingas V.Burokas). 

G.Vaskela 
V.Ovsianikienė 

 2 % 

1.2.2.Parengti Specialiojo 
ugdymo paslaugų teikimo 
programą 

3. Parengti aprūpinimo 
ugdymui skirta 
kompensacine technika 
švietimo įstaigose ir 
namuose tvarką 

Įvykdyta iš dalies 
Dalyvauta parengiant LR vyriausybės nutarimo "Dėl specialiųjų poreikių 
asmenų aprūpinimo ugdymui skirta kompensacine technika švietimo įstaigose 
ir namuose" projektą 
 

A.Verkienė 
I. Ponomariovas 

3% 3 % 

2.2.1. Parengti naują bendrojo 
lavinimo mokyklų finansavimo 
tvarką 

4. Pateikti skaičiavimus 
“moksleivių krepšeliui” 

Įvykdyta 
ŠMM užsakymu 2 kartus per metus surinkti reikalingi duomenys ir pateiktos 
reikalingos ugdymo išlaidų paskaičiavimo pagal  MK suvestinės (2003 m. 
biudžeto projektui ir biudžetui) 

V. Ovsianikienė 
J. Rajeckas 

 10% 
70% 

8.1 Švietimas - informacinei visuomenei  
1 Išmokyti visus 9-12 klasių moksleivius naudotis IT  
1.1 Aprūpinti mokyklas kompiuterine bei bendrosios paskirties PĮ ir kita IT technika  
1.1.1 Aprūpinti mokyklas IKT 
technika 

5. Nupirkti numatytą 
technika ir ją perduoti 
švietimo įstaigoms 

Įvykdyta 
Pagal programą „Švietimas informacinei visuomenei (E. mokykla)“ nupirkta ir 
per savivaldybes paskirstyta mokykloms 213 klasių po 11 kompiuterių ir 151 
klasė po 7 kompiuterius (iš viso 3400 kompiuterių). Taip pat nupirkta 10 
serverių ir 31 kompiuterinis projektorius. 
Koordinuotas ŠMM pavaldžių įstaigų spec. poreikių programų įgyvendinimas. 
Profesinės mokyklos įsigijo 16 kompiuterių klasių (96 kompiuteriai), du 
serverius su programine įranga bibliotekoms, 55 pavienius kompiuterius, 2 
kompiuterinius projektorius. LACUS įsigijo 6 kompiuterius bei 13 vnt. spec. 
įrangos. NEC įsigijo 3 kompiuterius ir specializuotą nuskaitymo ir dauginimo 
įrangą, ITC 43 fotoaparatus ir specializuotą dauginimo techniką, PPRC, ŠAC, 
KTU ir M.K.Čiurlionio gimnazija 3 serverius, 20 pavienių kompiuterių su 
spec. įranga bei 3 kompiuterinius projektorius. 

G.Vaskela 
E.Vaikutis 
N.Lesickas 
A. Verkienė 

ŠMM 10 % 
 
20 % 
10 % 
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 Tikslai, uždaviniai, paskirtis 
ŠMM planas 

Priemonės 
(ITC veikla) 

 
Rezultatai 

(jei nesutampa su planu, paaiškinti) 
 

Vykdytojas Išorinia
i 

partner
iai 

Faktines 
išlaidos 

 6. Organizuoti paramos 
programą “Mokykla - 
informacinei Lietuvai”   

Įvykdyta. 
Organizuoti 4 koordinavimo tarybos posėdžiai. 
Parengti 4 pranešimai spaudai. 
Pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys ir susitarimai su UAB “IBM 
Lietuva”, AB “Lietuvos telekomas”(2), dr. J.Kazicko šeimos fondu, 
V.G.Gruodžiu ir UAB “Omnitel”. 
Dalyvauta rengiant sutartis, konkursų dokumentus, administruojant konkursus, 
atrenkant mokyklas, mokytojus, mokinius. 
Viso paramos suteikta už daugiau kaip 7 mln. Lt. 
Paramos projektų dėka: 71 mokykla gavo naujas kompiuterines klases, radijo 
ryšio įrangą ir interneto ryšį su nuolaida; 30 mokytojų gavo nešiojamus 
kompiuterius; 114 mokyklų naudojasi interneto paslauga “DSL takas” su 
nuolaida; 1100 mokytojų ir 1800 moksleivių naudojasi interneto paslauga 
“Tako zona 1” su 50 % nuolaida; 82 mokykloms nemokamai įrengtos telefono 
linijos; 42 švietimo įstaigoms ir 111 mokytojams įrengtas interneto ryšys ir 
suteiktos kitos paslaugos pagal programą “Parama originaliems projektams”. 

V.Brazdeikis 
E.Kurilov 
E. Linkevičiūtė 

Rėmėjai 
 

5 %  laiko; 
50% 
5% 

 7. Rinkti bei perskirstyti 
naudotą techniką 
mokykloms 

Įvykdyta 
Parengti atidavimui 47 naudoti kompiuteriai. 
ŠMM pavaldžioms institucijoms atiduotas 41 naudotas kompiuteris. 

M. Puodžiukynas 
JPlungienė 
TFedorovič 

 20 % 
20 % 
70 % 

1.1.3.Sukurti lietuvių kalbos 
automatizuoto vertimo, 
atpažinimo ir sintezės 
priemones, lituanizuoti žmonių 
ir kompiuterių sąsajos PĮ 

8. Dalyvauti įgyvendinant 
programas 

Neįvykdyta 
Lietuvių kalbos komisija nekvietė prisidėti prie vykdomų darbų 
 

A.Verkienė   

1.2  Sukurti dokumentus, reglamentuojančius komp. raštingumą, sudaryti sąlygas švietimo sistemos darbuotojams jo siekti 
1.2.1 Parengti komp. 
raštingumo standartus ir 
programą, sudarančią sąlygas 
visiems piliečiams jų siekti 

9. Parengti kompiuterinio 
raštingumo standartus ir 
programą, sudarančią 
sąlygas visiems piliečiams 
jų siekti  

Įvykdyta 
Parengtas LRV nutarimas dėl “kompiuterinio raštingumo programa ir 
standartas”. Suderinta su ministerijomis, išsiustas nagrinėti LRV. 
ŠMM 2002 m. gruodžio 24 d. raštas Nr. 76-06-208 

V.Brazdeikis Darbo 
grupė 

10 proc. 

1.2.2 Sudaryti sąlygas švietimo 
sist. valst. tarnautojams įgyti 
kompiuterinį raštingumą pagal 
atitinkamą standartą 

10. Organizuoti konkursą 
mokytojų mokymui pagal 
standarto technologinę dalį 

Įvykdyta 
Konkursas suorganizuotas. Apmokyta 2390 mokytojų. Pagal  pedagogų 
kompiuterinio raštingumo standartą 
 

T.Skusevičienė  25% 

 11. Organizuoti metodinės 
medžiagos kursams 
parengimą (edukologinė 
dalis), pilotinius kursus 

Įvykdyta. 
Medžiaga parengta, patalpinta WebCT. Pilotiniai kursai suorganizuoti 
(apmokyta 100 pedagogų) 

V.Brazdeikis 
T.Skusevičienė 

 3% 
15% 

 12. PHARE SPF projektas Neįvykdyta. 
Projektas nepatvirtintas CFCU,  negauta finansavimo.  

E.Kurilov   

 13. Organizuoti konkursą 
mokytojų mokymui  pagal 
edukologinę dalį 

Įvykdyta. 
Mokymai suorganizuoti be konkurso. ITC buvo įdarbinti Kurso kuratoriai, 
organizacinė pusė - ITC. Apmokyta 889 pedagogai. 

V. Brazdeikis 
T.Skusevičienė 

 3% 
25% 
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 Tikslai, uždaviniai, paskirtis 
ŠMM planas 

Priemonės 
(ITC veikla) 

 
Rezultatai 

(jei nesutampa su planu, paaiškinti) 
 

Vykdytojas Išorinia
i 

partner
iai 

Faktines 
išlaidos 

 14. Parengti įvadinio 
testavimo sistemą, 
pritaikant įsigyta Infotesto 
programą ir klausimus 

Įvykdyta. 
Testavimo sistema sukurta.  Apie 800 mokytojų pratestuota. 

T.Skusevičienė 
D.Linauskas 

 10% 
25% 

 15. Organizuoti nuotolines 
kompiuterinio raštingumo 
studijas pedagogams 
(pagal ECDL 1,2,3,5,7 
modulius) 

Įvykdyta 
ECDL nuotoliniai kursai per WebCT buvo rengiami 9 grupėms (1 grupėje apie 
15 mokytojų). Iš viso dalyvavo 139 mokytojai 

A. Budrevičius  100% 

 16. Organizuoti ITC, kaip 
įgalioto ECDL centro 
veiklą 

Įvykdyta 
Nuolat buvo  vykdomi testavimai (išskyrus lapkričio-gruodžio mėn.). Laikė 28 
žmonės 

T. Skusevičienė  10% 

 17. Organizuoti projektą  IPM 
tools  

Įvykdyta. 
Projektas koordinuojamas. Išversta ir papildyta interneto žurnalo programinė 
įranga, sukurta interneto svetainė ir portalas. Surengti du tarptautiniai 
seminarai Suomijoje ir Lietuvoje. Įvyko trys nacionaliniai projekto mokyklų 
susitikimai – mokymai. Atlikta projektų dalyvių vertinimo apklausa internete. 
Sukurti ir nuolat atnaujinami 18 interneto žurnalų. Parengta medžiaga, 
apibendrinanti mokytojų patirtį taikant interneto žurnalo technologiją 

V.Brazdeikis 
V.Budzinauskas 

Projekto 
dalyviai 

5 %; 
25 % 

 18. Organizuoti projektą  
Projektas - žurnalas 
“NB.PEDA.NET” 

Įvykdyta. 
Projektas koordinuojamas. Šio projekto dėka koordinatorius dalyvavo 
koordinacinės grupės pasitarime Taline , 9 mokytojai stažavosi Suomijoje ir 
mokėsi ugdyme taikyti interneto žurnalo technologiją. 

V.Budzinauskas Projekto 
dalyviai 

25 % 

 

19. Organizuoti projektą  
Comp@ct 

Įvykdyta. 
Projektas koordinuojamas. Projekto koordinatorius dalyvavo daugiašalio 
projekto valdymo komiteto pasitarime. Surengta video konferencija, sukurta 
projekto svetainė ir straipsniai, trijose konferencijose projektas pristatytas 
Lietuvos pedagogams, išleista projekto informacinė medžiaga. Compact 
duomenų bazėje registruotos 17 mokyklų,  mokymuose dalyvavo 
(videokonferencijoje) -  49, nac. konferencijoje -    50 
 

V.Brazdeikis 
V.Budzinauskas 

Projekto 
dalyviai 

5 %; 
25 % 

 20. Organizuoti projektą su 
UNESCO IITE 

Įvykdyta. 
Dalyvauta UNESCO distancinio mokymo seminare Kijeve, UNESCO 
apskritame stale “Tarptautinė IKT naudojimo švietime patirtis”ir 
konferencijoje “IT švietime” Maskvoje.  
IT švietime konsultantų rengimo programos rėmuose kartu su UNESCO IITE 
organizuotas seminaras “Multimedia in Education” Vilniuje. Užtikrintas 
UNESCO IITE dalinis finansavimas ir ekspertų dalyvavimas konferencijoje 
“IT mokykloje” Vilniuje.  
Organizuotas LR Prezidento, UNESCO IITE direktoriaus, ekspertų bei ŠMM 
atstovų susitikimas IT naudojimo švietime klausimais. 

V.Brazdeikis 
E.Kurilov 
A. Budrevičius 
 
J. Daugirdienė 
T. Skusevičienė 

Projekto 
dalyviai 

5 %; 
10 % 
3% 
 
5% 
10% 
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 21. Organizuoti projektą 
“WWW švietime” 

Įvykdyta. 
Projektas koordinuojamas. Parengtas ir įgyvendintas pilotinis projektas 
“WWW švietime” kartu su Nyderlandų Karalystės Tventės universitetu. 
Surengtas pasitarimas su šio universiteto CROSS fondu dėl projekto tęstinumo 
kitais metais, rengiant mokytojus konsultantus.  Į lietuvių kalbą išversta 
eksperimentinė mokymo priemonė mokytojų instruktoriams ir pravestas 
vertinimo seminaras, parengta ataskaita 

V.Budzinauskas Projekto 
dalyviai 

10 % 

 22. Organizuoti projektą dėl 
SITES medžiagos 
panaudojimo  

Neįvykdyta.  
Paraiška buvo pateikta. Negautas pritarimas.  
 

A.Verkienė 
E.Kurilov 

 5% 

 23. Naujų projektų ir partnerių 
paieška 

Įvykdyta. 
Įgyvendinti paramos projektai su  naujais rėmėjais: UAB “Akelotė ir Ko”, 
A.Baltrukaičio kompiuterių mokykla, AB banku “Hansa-LTB”. Dalyvauta 
rengiant sutartis, konkursų dokumentus, konkursų administravime, mokyklų 
bei mokytojų atrankose. Šių projektų dėka: 131 mokykla gavo kompiuterines 
klases sukomplektuotas naudotais kompiuteriais; 25 mokyklos gavo edukacinių 
kompiuterinių žaidimų komplektus; 20 mokytojų nemokamai dalyvavo 
kompiuterinio raštingumo kursuose pagal ECDL reikalavimus. Bendra šių 
projektų vertė virš 1 mln. Lt. 
Kartu su KAM įgyvendintas naujas programos “Mokyklų bendruomenių 
informavimas NATO ir saugumo politikos klausimais” projektas: dalyvauta 
rengiant sutartis, konkurso dokumentus, konkurso administravime, mokyklų 
atrankoje. Projekto dėka 84 mokyklų bibliotekos gavo kompiuterines klases už 
1 mln. Lt. 
Organizuotas 1000 kompaktinių plokštelių “NATO mano akimis” 
paskirstymas. 
Kartu su Suomijos švietimo valdyba ir Suomijos Baltijos Institutu 48 
mokytojams organizuotas seminaras Suomijoje “IT panaudojimas informatikos 
ir matematikos pamokose. Biblioteka: mokyklos informacinis centras”. 
Parengtas prašymas priimti Lietuvos Švietimo ir mokslo ministeriją į Europos 
mokyklų tinklo konsorciumą. 

E.Kurilov 
V.Budzinauskas 
 
J. Daugirdienė 
T. Skusevičienė 

Projekto 
dalyviai 

25 %; 
10 % 
 
1% 
10% 

 24. Organizuoti ŠMM  
darbuotojams  
kompiuterinio raštingumo, 
IT taikymo kursus  

Įvykdyta. 
12 ŠMM darbuotojų išklausė kompiuterinio raštingumo kursus. Išlaikė 4 
ECDL  modulių testus, Gavo ECDL Start pažymėjimus. 

V.Kerpauskaitė 
T. Skusevičienė 

 3% 
5% 

 25. Teikiamos VPDN 
paslaugos kvalifikacijos 
kėlimui  

Įvykdyta 
Iš leistinų 40 vartotojų prijungta 39.  

V.Brazdeikis 
EVaikutis  

 1 % 
5 % 

1.2.3. Parengti mokyklų 
bibliotekininkų kompiuterinio 
raštingumo standartą 

26. Parengti bibliotekininkų  
raštingumo standartus 

Įvykdyta 
Dokumentas parengtas ir patvirtintas ministro įsakymo Nr. 2002-10-25 
įsakymu Nr. 172 

E.Linkevičiūtė Darbo 
grupė 

15% 

1.3 Plėtoti IKT diegimo švietime strategiją 
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1.3.1 Parengti kasmet. 
detaliuosius inform. visuomenės 
plėtros projektus 

27. Parengti plėtros planą Įvykdyta 
LRV 2002-04-30 nutarimas Nr. 600. 
 

V.Brazdeikis  10 proc. 

1.3.2Parengti IT diegimo 
strategijos papild. dokum. ir 
patikslinti strategiją 

28. Parengti IKT diegimo 
pagrindinio profesinio 
mokymo srityje strategiją 

Neįvykdyta 
Parengtas tik strategijos juodraštis. Darbo grupei trūko kvalifikacijos. 2003 m. 
reikia sudaryta naują darbo grupę. 

G.Vaskela 
J. Mikiparavičius 

 5 % 

 29. Parengti švietimo tinklo 
koncepcija, jos 
įgyvendinimo projektas ir 
specifikacija 

Įvykdyta iš dalies 
Parengta Lietuvos mokyklų kompiuterių tinklo specifikacijos projektas. Jis 
paskelbtas internete. Gautos pastabos. Projektas aptartas IKT ekspertų. 
Pasiūlyta 2023 m. jį peržiūrėti ir pritaikyti šios dienos situacijai atsižvelgiant į 
priimtus bei rengiamus susijusius dokumentus bei realią situaciją mokyklose 

G.Vaskela  5 % 

 30. Parengti IKT diegimo 
švietimo sistemoje 
programą, peržiūrėti 
strategiją 

Įvykdyta 
Strategija peržiūrėta. Perduota ŠMM ministrui. (ITC raštas 2002 12 19 Nr. 90-
01-07-294).  Ji paskelbta ITC ir ŠMM svetainėse. Pagal ją bus atliekamas 2003 
metų darbų  planavimas 

V.Brazdeikis 
 

Darbo 
grupė 

10 proc. 

 31. Organizuoti pasiruošimą 
moksleivių vertinimui 
pagal patvirtintą 
moksleivių kompiuterinio 
raštingumo standartą 

Įvykdyta 
Parengtos “Moksleivių kompiuterinio raštingumo įskaitos ir informacinių 
technologijų egzaminų gairės (2004 ir 2005 metams)” 

V.Brazdeikis 
A.Verkienė 

3 proc.  
 

1.3.3. Apmokėti SITES tyrimų 
išlaidas 

32. Sumokėti nario mokesčiai Įvykdyta 
SITES M2 mokestis sumoketas 
SITES M3 neprasidėjo 

A.Gelažauskienė   

1.3.4. Surengti IKT diegimo 
klausimu konferenciją 

33. Suorganizuoti konferencija 
“IKT mokykloje” 

Įvykdyta 
2002 balandžio 26 d. suorganizuota konferencija (I dalis). Dalyvavo apie 250 
švietimo darbuotojų, seimo nariai. 
2002 lapkričio 28 suorganizuota konferencija (II dalis). Dalyvavo apie 300 
švietimo darbuotojų, UNESCO IITE  atstovai 

J.Daugirdienė 
T. Skusevičienė 
D.Linauskas 
A.Verkienė 
V. Novoslavskis 
N. Lesickas 
E. Linkevičiūtė 
R.Gurklys 

LR 
Seimas 
PPRC 

10% 
30% 
20% 
15% 
10% 
5% 
10% 
5 % 

1.3.5 Parengti 2001 m. mokyklų 
kompiuterizavimo ataskaitą  

34. Parengti ataskaitas už 2002 
metus siekiant šio tikslo 

Įvykdyta 
Išleistas bukletas 

V.Brazdeikis 
R.Gurklys 

  

1.4 Kaupti ir platinti mokomąją ir kitą švietimo įstaigoms reikalingą programinę įrangą  
1.4.1 Įsigyti mokomąją ir kitą 
PĮ bei įdiegti ją mokyklose 

35. Parengti mokyklų 
bibliotekų informacinės 
sistemos ir kt. programinės 
įrangos specifikacijas 

Įvykdyta iš dalies 
Parengtas mokyklų bibliotekų programinės įrangos specifikacijos projektas 

E.Linkevičiūtė 
G. Vaskela 

Darbo 
grupė 

15% 
5% 
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 36. Nupirkti mokomąsias 
programas, tame tarpe ir 
informacinių centrų 
kompiuterizavimo 
programa 

Įvykdyta iš dalies 
2002 metais nupirktos kompiuterinės programos (pasieks mokyklas 2003  
metais): „Lietuvių tarmės“, „Kūryba ir tradicijos. Geometriniai lietuvių audinių 
raštai“, „Gimtoji istorija“, Moksleivių kompiuterinio raštingumo testas, 
sulietuvinta „Model Builder“.  
Mokyklų bibliotekų informacinės sistemos programos pirkimas atidėtas 
kitiems metams 

A.Verkienė 
E.Linkevičiūtė 
N. Lesickas 

 20% 
30% 
20% 

 37. Rengti seminarus 
pedagogams, švietimo 
centrų specialistams apie 
mokomąsias programas ir 
Internetą bei jų taikymą 
dalyko pamokose, 
organizuoti renginius 
susijusius su įsigytų 
mokomųjų programų  
panaudojimu  

Įvykdyta 
Suorganizuoti mokymai, kuriuose dalyvavo virš 600 pedagogų 

J.Daugirdienė 
T. Skusevičienė 

 75% 
5% 

 38. Sukurti sąlygas kiekvienai 
švietimo įstaigai  
nusikopijuoti informacines 
mokymo priemones (su 
šalies licenzija) 

Įvykdyta 
Darbas nuolatos vykdomas (per metus nukopijuojama apie 1200 CD) 
 

A.Verkienė 
D.Linauskas 

 
 

3% 
50% 

 39. Teikti mokytojams 
konsultacijas dėl 
mokomųjų programų 

Įvykdyta 
Darbas nuolatos vykdomas (per mėnesį vidutiniškai konsultuojama 5 
darbo dienas) 

D.Linauskas 
E.Linkevičiūtė 

. 10% 
20% 

1.5 Rinkti, kaupti ir platinti mokomąją metodinę medžiagą 
1.5.1. Surinkti bei sukaupti ir 
išplatinti mokomąją metodinę 
medžiagą 

40. Parengti metodinę 
medžiagą 

Įvykdyta 
Medžiaga surinkta, sukaupta, peržiūrėta (virš 80 spaudos lankų) 

A.Verkienė  10% 

 41. Surengti mokyklų IKT 
diegimo projektų konkursą  

Įvykdyta 
Išanalizuotos 23 paraiškos serveriams, 70 paraiškų projektoriams. Atrinkta 
konkurso būdu mokyklos, kurioms paskirti 9 serveriai ir 31 projektorius 

A.Verkienė 
 

 10% 

1.6 Sukurti švietimo įstaigų kompiuterinį tinklą 
1.6.1Sukurti mokyklų portalo 
dokumentaciją, sudaryti sąlygas 
mokykloms prisijungti prie jo 

42. Organizuoti internet 
portalo švietimui 
projektavimą bei pilotinį 
realizavimą 

Įvykdyta 
Parengta švietimo interneto vartų specifikacija. Pilotinis realizavimas bus 
vykdomas 2003 metais 

A.Verkienė 
R.Zabarauskas 

Darbo 
grupė 

5% 
15% 

1.6.2. Parengti 
besimokantiesiems reikalingą 
informaciją ir paskelbti ją 
kompiuterių tinkle 

43. Mokyklų iniciatyvų 
kuriant Internet svetaines 
rėmimas (jei tai susiję su 
respublikiniais renginiais).  

Įvykdyta 
Darbas atliktas 
Iš 17 paraiškų paremtos 8 interneto svetainių sukūrimas 

A.Verkienė 
R.Zabarauskas 

 5% 
15% 
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 Tikslai, uždaviniai, paskirtis 
ŠMM planas 

Priemonės 
(ITC veikla) 

 
Rezultatai 

(jei nesutampa su planu, paaiškinti) 
 

Vykdytojas Išorinia
i 

partner
iai 

Faktines 
išlaidos 

1.6.3. Steigti atvirus visuomenei 
prieigos prie interneto taškus 
mokyklose, ypač kaimo 
vietovėse 

44. Dalyvauti darbe Įvykdyta 
Nors tiesiogiai į darbo grupę ITC darbuotojai neįtraukti, buvo pareikštos 
pastabos IVPK parengtai “Viešųjų prieigos prie interneto taškų programai”, 
parengta informacija apie mokyklų galimybes  

G.Vaskela 
V.Brazdeikis 

 2 % 
2 % 

1.6.4. Integruoti ir panaudoti 
valstyb. telekomunikac. tinklų 
laisvus išteklius 

45. Dalyvauti darbe Neįvykdyta 
LRV 2002-06-20 nutarimu Nr. 947 darbai perkelti į 2003 metus 

G.Vaskela   

8.2. Švietimo kokybės vadybos programa  
1.Tobulinti švietimo vadybą 

1.1.Sutelkti švietimo būklės stebėsenos darbus į vieningą sistemą 
1.1.2. Vykdyti Mokyklų 
tobulinimo programos švietimo 
kokybės vadybos sistemos 
formavimo darbus 

46. Atlikti informacijos 
poreikių analizę 

Įvykdyta iš dalies 
Atlikta informacijos poreikių analizė, ruošiantis statistikos ataskaitų rinkimui 
Atlikti numatyti darbai rengiant MTP ŠVIS komponento darbus. 
Pilna poreikių analizė bus atlikta įgyvendinant MTP programą 

V.Brazdeikis 
A.Cibulskis 
L.Vitkus 
 

 10%     
10 % 
100 % 

1.1.3. Vykdyti tyrimus ir 
formuoti švietimo būklės 
rodiklius 

47. Vykdyti tyrimus IKT 
diegimo švietime 
klausimais 

Įvykdyta 
Surinkta informacija apie esamą situaciją mokyklose, atliekami darbai kartu su 
Statistikos departamentu  
Paskelbta SITES M2 ataskaita 

V.Brazdeikis 
A.Cibulskis 

 5 % 

10% 

 48. Dalyvauti rodiklių 
sistemos, monitoringo 
kūrimo, audito darbe 

Įvykdyta iš dalies 
Dalyvauta ŠMM veikloje aptariant monitoringo ir audito rodiklius,  ŠMM 
užsakymu pateikta informacija leidiniui “Lietuvos švietimas 2001”ir “Lietuvos 
švietimas 2002”.  

V,.Brazdeikis 
A.Cibulskas 
 

 5% 
10% 

1.3.Kompiuterizuoti apskaitos ir statistikos darbus 
1.3.1.Vykdyti LŠIS palaikymą 
ir integravimą su kitomis 
valstybės IS 

49. Priimti Lietuvos pedagogų 
duomenų bazės 
programinę įrangą  

Įvykdyta iš dalies 
PĮ priimta su pastabomis (Programa neužbaigta, nes ŠMM nėra patvirtinta dalis 
klasifikatorių, kurie naudojami  privalomų laukų pildymui. Todėl vykdytojas 
negalėjo pilnai sutvarkyti PĮ ir nėra pilnai ištestuotos galimos klaidos).   

G.Vaskela 
I. Orlovas 

 1% 

80% 

 50. Organizuoti pedagogų 
duomenų bazės užpildymą 
bei vykdyti įrašų kontrolę  

Neįvykdyta 
Nėra galutinio bazės varianto, todėl duomenų rinkimas nepradėtas 
 
Vykdomi organizaciniai darbai 
 
Parengtas Pedagogų DB laikinųjų nuostatų projektas 

J.Daugirdienė 
I.Orlovas 
 
I.Orlovas 
V.Ovsianikienė 
V.Petronis 

 
 

0% 
5% 
 
10% 

 51. Priimti studentų duomenų 
bazės programinę įrangą iš 
Baltic Amadeus 

Įvykdyta.  
Priimta SMDB (studentai) PĮ . 
 

G.Vaskela 
V. Ovsianikienė 
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ŠMM planas 

Priemonės 
(ITC veikla) 

 
Rezultatai 

(jei nesutampa su planu, paaiškinti) 
 

Vykdytojas Išorinia
i 

partner
iai 

Faktines 
išlaidos 

 52. Aptarnauti moksleivių , 
studentų DB 

Įvykdyta. 
Suorganizuota mokymai 60 SAV ir 5 SMM pavaldumo mokyklų duomenų 
bazių valdytojams ir tvarkytojams ir 12 profesinių ir aukštesniųjų mokyklų 
atstovams dėl studentų duomenų bazės sudarymo. 
 
Suteikiami slaptažodžiai vartotojams 
 
Duomenų įrašymas į CDB, duomenų apjungimas. 
Prižiūrima duomenų bazė, kaupiami archyvai . 
Informuojami vartotojai apie suvedimo klaidas. (Ne visos apskričių ir ŠMM 
pavaldumo mokyklos teikia duomenis. Internatinės ir spec. internatinės 
mokyklos negalėjo teikti duomenų, nes  nebuvo patvirtintas klasių tipų 
klasifikatorius) 
 
Pastoviai konsultuojami tvarkytojai SMDB PĮ klausimais. Tvarkoma sugadinta  
SMDB PĮ instaliuota  SAV ir mokyklų  kompiuteriuose. 
 
Vykdomi organizaciniai darbai. 

J.Daugirdienė 
V. Ovsianikienė  
 
 
O.Andrejevas 
 
O.Andrejevas 
 
V. Ovsianikienė 
L.Vitkus 
 
 
V. Ovsianikienė 
 
 
 
 
V. Ovsianikienė 

 3% 
5% 
 
 
15% 
 
10% 
 
20% 
100% 
 
 
30% 
 
 
30% 

 53. Priimti IS Mokykla 
tinklapio programinę 
įrangą  iš Baltic Amadeus 

Įvykdyta 
Programinė įranga priimta 

G.Vaskela 
V.Kerpauskaitė 

 1 % 
5 % 

 54. Priimti  programinę įrangą 
skirtą informacinės 
sistemos administravimui   

Įvykdyta 
Programinė įranga priimta. Sistema nuolatos administruojama. 

G.Vaskela 
O.Andrejevas 
 

 1 % 
10 % 

 55. Nupirkti 3 mokomąsias 
programas  

Įvykdyta 
Iš IS MOKYKLA projekto nupirktos trys mokomosios programos: “Akis-M”, 
Bendrosios geografijos CD, Pasaulio geografinės zonos, kurios platinamos 
šalies mokykloms 

A.Verkienė 
N. Lesickas 

 3 % 
5 % 

  

56. Organizuoti švietimo 
institucijų registro darbą   

Įvykdyta 
2002m. sausio 23d. patvirtintas Valstybinis švietimo institucijų registras. 
Suorganizuoti mokymai  60 SAV ir 10 AVA švietimo institucijų registro 
tvarkytojams. 
Suteikiami slaptažodžiai, kaupiami archyvai. 
 
Informuojami tvarkytojai apie suvedimo klaidas. Konsultuojami tvarkytojai ĮR 
PĮ klausimais. Tvarkoma sugadinta  švietimo institucijų registrui instaliuota PĮ 
SAV kompiuteriuose. 
 
Pateikiama informacija apie duomenų bazę, bei vykdomos užsakovų 
užklausos. Pateikta informacija apie  švietimo įstaigas 11 užsakovų.  
Vykdomi organizaciniai darbai. 

J.Daugirdienė 
V.Janulionienė 
V.Kotovas 
 
O.Andrejevas 
 
V.Janulionienė 
A.Kotovas 
 
 
V.Janulionienė 
A.Kotovas 
V.Osianikienė  

 3% 
30% 
20% 
 
10% 
 
35% 
15% 
 
 
35% 
15% 
15% 
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i 
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iai 
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57. Eksploatuoti Veiklos 
programų ir projektų bei 
Pedagogų kvalifikacijos 
tobulinimo renginių DB 
programinę įrangą  

Įvykdyta iš dalies. 
Veiklos programų DB PĮ eksploatuojama. Programinė įranga suinstaliuota ITC 
serveryje. Bazė administruojama. Nėra parengtas darbo reglamentas, todėl 
bazėje yra suvesti tik ITC duomenys. Ped. kval. tob. renginių DB programinė 
įranga planuota perduoti PPRC, tačiau atsižvelgiant į šios dienos poreikius 
dalyvauta parengiant modernizuotos programinės įrangos specifikaciją 

E.Kurilov 
A.Cibulskas 
G. Vaskela 

PPRC, 
ŠPC 

5 % 
3 % 

 58. Pildyti ir tvarkyti duomenų 
bazes 

Įvykdyta 
Gruodžio mėn. dalyvauta organizuojant valstybinį “Studijų ir mokymo 
programų “ valstybinis registro priėmimą.  
Pastoviai įvedama, taisoma pasikeitusi ir nauja informacija IS mokykla 
tinklapyje, “Studijų ir mokymo programų “ DB, Leidimų mokyti DB, 
Pažymėjimų DB –   Koreguota 150 studijų ir mokymo programų.  

V.Ovsianikienė 
O.Andrejevas 
L.Baukytė 
 
 

 5% 
 
70% 

 59. Teikti pasiūlymus 
klasifikatoriams 
aktualizuoti ir 
klasifikatorių sistemos 
tvarkymo programinei 
įrangai tobulinti, papildyti 
klasifikatorius 

Įvykdyta 
Buvo teikiami pasiūlymai dėl klasifikatorių: Pedagogų DB pateikti pasiūlymai 
dėl 8 klasifikatorių atnaujinimo, moksleivių DB ir dėl 1 klasifikatoriaus 
(patvirtintas), ir pakeistas 1 švietimo institucijų klasifikatorius 
Buvo siunčiama informacija apie klasifikatorių atnaujinimą lokaliose duomenų 
bazėse. 

G.Vaskela 
A. Cibulskis 
A.Kotovas 
E.Graželienė 
I.Cvietkovienė 
G.Šeštakova 

 2 % 
20% 
60% 
10 % 
10 % 
20 % 

 60. Informacinės sistemos 
administravimas   

Įvykdyta 
Nuolatos buvo vykdomas IS Mokykla administravimas 

G.Vaskela 
 

  

 61. Juridiškai sutvarkyti 
sutarties su BA ir IBM 
įvykdymą 

Įvykdyta 
Sutartis baigta 2002-12-13 

G.Vaskela 
A.Gelažauskienė 

  

 62. Priimti atnaujintą 
programinę įrangą 

Įvykdyta 
Pagal ŠMM patvirtintus IS Mokykla PĮ modifikavimo darbų sąrašą su UAB 
“Sintagma sistemos” sudaryta 8 komponentų PĮ modifikavimo darbų sutartis, 
pagal kurią vykdytojas spalio perdavė naujesnes komponentų versijas, kurios 
buvo įdiegtos 

G.Vaskela  3 % 

 63. Parengti dokumentus dėl 
reikalavimų asmens 
duomenų apsaugai 
įteisinimo visose švietimo 
įstaigose ir organizacijose, 
kuriose yra tvarkomi 
asmens duomenys IS 
MOKYKLA PĮ  

Įvykdyta 
Parengti ir patvirtinti SMDB laikinieji nuostatai. 
Parengtas Pedagogų DB laikinųjų nuostatų projektas. 
Parengtas  asmens duomenų apsaugos priemonių aprašas.  
Pateiktas prašymas VDAI  SMDB duomenų registracijai.  
ITC tinklapyje pateikiama  ADS metodinė medžiaga ir nurodymai mokykloms. 
Nuolatos konsultuojama duomenų apsaugos klausimais. 

V.Petronis  100% 

 64. Įdiegti dokumentų 
siuntimo pašto sistemą 
(VIS) 

Įvykdyta 
VIS sistema įdiegta, papildomai pajungti nutolę vartotojai (MSD, ITC), 
įdiegtas prisijungimas prie VIS internetu. 

V.Kerpauskaitė 
J.Šarkauskas 
Z.Zalevskij 

 12% 
30% 
75% 
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 65. Vykdyti statistikos rinkimą Įvykdyta 
Surinkta informacija bei pateikta vartotojams, parengta ir pateikta 
respondentams programinė įranga: paruoštos 23 statistikos ataskaitų formos, jų 
elektroniniai variantai ir duomenų įvedimo loginės kontrolės programos, 
paruoštos 9 duomenų apjungimo, rūšiavimo ir suvestinių formavimo 
programos, surengti 3 seminarai  visų savivaldybių atsakingiems darbuotojams 
(60 dalyvių) 

E. Graželienė 
I.Cvetkovienė 
G.Šeštakova 
Gričys/Avižinienė 

 60 % 
70 % 
60 % 
100 % 

 66. Užtikrinti programinės 
įrangos ŠMM ir jos 
pavaldžiose įstaigose 
suderinamumą 

Įvykdyta 
Sutikrinta ir sutvarkyta ITC ir ŠMM naudojamos programinės įrangos apskaita. 
Dalyvauta testuojant Open Ofiice programinę įrangą. 
Užtikrintas NAVISON funkcionavimas skirtingose operacinėse sistemose. 

EVaikutis 
V.Kerpauskaitė 

  
5% 

 67. Plėtoti ir užtikrinti ŠMM 
valdymo lokalų tinklo 
darbą 

Įvykdyta 
Visos ŠMM darbo vietos kompiuterizuotos ir pajungto į bendrą tinklą, dirba 
pastoviai ir be sutrikimų. Papildomai pajungti 4 tinkliniai spausdintuvai ir 15 
papildomų tinklo vietų 

V.Kerpauskaitė 
J.Vostrikov, 
M.Mickevičius, 
Z.Zalevskij 

10% 
70% 
90% 
25% 

10% 
70% 
90% 
25% 

 68. Aptarnauti administracinį 
tinklą 

Įvykdyta 
Nuolatos vykdomas tinklo administravimas 
Tinklo statistikai pastatytas atskiras serveris kuris renka ir grafiniu būdu 
HTML formate atvaizduoja bendrą bei kiekvienos ŠMM pavaldžios įstaigos 
tinklo apkrovimą, ateinančius – išeinančius duomenų srautus. Yra ir VPDN 
statistika 

E.Vaikutis  20 % 

1.3.2.Užtikrinti NAVISION 
sistemos funkcionavimą 

69. Administruoti, konsultuoti, 
suvesti duomenis, diegti 
ŠMM pavaldžioms 
įstaigoms Valstybės 
biudžeto apskaitos sistemą 
(VBAMS 

Įvykdyta 
VBAMS sistema įdiegta 80 % ŠMM pavaldžių įstaigų. Buvo numatyta 
90%..Likusioms nebuvo įdiegta, nes FM metų pabaigoje  suorganizavo naujai 
jungiamoms pavaldžioms įstaigoms kursus, kaip dirbti su VBAMS. Visose 
pavaldžiose įstaigose atnaujinta programinės įranga, sistema veikia be 
sutrikimų. 

V. Kerpauskaitė 
J.Vostrikov, 
J.Čiutienė, 
L.Purlienė 
 

 30% 
50% 
75% 
75% 

 70. Užtikrinti finansų 
apskaitos ir kontrolės, 
švietimo ekonomikos, 
personalo sk darbų 
kompiuterizavimą    

Įvykdyta 
Finansų apskaitos ir kontrolės, švietimo ekonomikos sk. darbas 
kompiuterizuotas (ketvirtiniam, metiniam balansams sukurtas programinė 
įranga, suvesti duomenys, atspausdintos suvestinės, programinio biudžeto 
suvedimui sukurta programinė įranga, vedami duomenys).  
Buvo parengta: Padėkos raštų - 2600 vnt., Diplomų I, II, III laipsnio - 550 vnt., 
Laureatų diplomų - 30 vnt., Pagyrimo raštų - 350 vnt., Sveikinimo adresų – 
120 vnt. 

V.Kerpauskaitė 
M.Mickevičius, 
J.Šarkauskas, 
J.Čiutienė, 
L.Purlienė, 
 
A.Mikailionienė 

 20% 
25% 
15% 
35% 
35% 
 
100% 

2.Aprūpinti ir modernizuoti ugdymo procesą 
2.1Įgyvendinti mokyklų aprūpinimo projektus 
2.1.1Vykdyti Mokyklų 
tobulinimo programos mokymo 
ir mokymosi sąlygų gerinimo 
darbus 

71. Parengti mokymo 
programinės įrangos 
specifikacijas 

Įvykdyta 
Dalyvauta rengiant “Mokyklų tobulinimo programos mokymo ir mokymosi 
sąlygų gerinimo” A2 komponento įgyvendinimo planą. Vadovauta “Virtualios 
mokymosi aplinkos” ekspertų grupei, kuri atliko VMA situacijos analizę bei 
parengė Intraneto specifikacijos projektą 

G. Vaskela   10 % 



itc_ataskaita2002_0122.doc  

 11 

 Tikslai, uždaviniai, paskirtis 
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išlaidos 

2.1.5. Operatyviai informuoti 
švietimo bendruomenę apie 
priimtus sprendimus 

72. Užtikrinti valdymo 
informacijos sklaidą 
Internete 

Įvykdyta 
ŠMM tinklalapis atnaujinamas pastoviai. (Jo apimtis 250 MB). 
Pakeista naujienų skyrelio struktūra.  

V.Kerpauskaitė 
J.Šarkauskas 
J.Žvirblienė 

 10% 
75% 
15% 

 73. Užtikrinti ŠMM 
darbuotojų ir jos svečių 
priėjimą prie informacijos 

Įvykdyta 
Spaudos apžvalga atliekama kiekvieną darbo dieną. Sukurta duomenų bazė 
spaudos apžvalgai talpinti, su patalpinta medžiaga gali susipažinti kiekvienas 
ŠMM lokalaus tinklo vartotojas. Vykdoma ŠMM spaudos prenumerata, 
spaudos komplektavimas, vadovėlių pajamavimas ir išdavimas. 

V.Kerpauskaitė, 
G.Bingelienė 
Z.Zbignevas 
J.Šarkauskas 

 5% 
100% 
15% 
5% 

 74. Užtikrinti ITC teikiamą 
informaciją Internete 

 
 

Įvykdyta. 
Informacija apie kursus, seminarus, projektus ir mokomąją medžiagą Internete 
teikiama ir atnaujinama nuolat 

 
Atrinkta, paruošta ir pateikta 2001-2002 metų statistikos informacija Internete 
(59 lentelės) 
Pradėta ruošti skelbti 2002-2003 metų statistikos informacija 

 
 

 

V.Brazdeikis 
A.Verkienė 
R.Zabarauskas 
J. Daugirdienė 
A.Šapurovas 
E. Graželienė 
I.Cvetkovienė 
G.Šeštakova 
E.Linkevičiūtė 
V.Budzinauskas 

 
 
 
 

100 % 
10 % 
10 % 
20 % 

 
 

 
10% 
60% 
5% 

 
 
 
 

5% 
5 % 

 75. Organizuoti elektronines 
konferencijas mokykloms 

Įvykdyta 
Moderuojama allschools. Sukurta nauja konferencija mokykloms. 
Naujai sukurtoje konferencijoje Info_mokykla buvo paskelbti du skelbimai iš 
ITC pusės. 

A.Verkienė 
R. Zabarauskas 

 3% 
20% 

 76. Rengti elektroninį  leidinį 
“Veidrodis”, skirtą IKT 
taikymui mokyme bei 
informacinės visuomenės 
raidos klausimais 

Įvykdyta 
Parengtos ir išsiųstos 78 “Veidrodžio” žinutės, iš kurių 59 patalpintos ITC 
svetainėje 

V.Dagys 
 

 100% 

2.2.Plėtoti ugdymo turinio reformą 
2.2.1.Rengti pagrindinius 
ugdymo dokumentus 

77. Organizuoti IT ekspertų 
komisijos veiklą 

Įvykdyta 
Suorganizuota 10 IT ekspertų posėdžių 

V.Brazdeikis 
A.Verkienė 
 

 10% 
15% 

2.2.2.Organizuoti dalykinius 
šalies renginius moksleiviams ir 
laimėtojų dalyvavimą 
tarptautiniuose renginiuose 

78. Dalyvauti rengiant ir 
organizuojant informatikos 
Baltijos šalių olimpiada 
(technikos skolinimas) 

Įvykdyta 
Dalyvauta rengiant olimpiada, skolinti naudoti 70 kompiuterių, apmokėta 
dauginimo medžiaga 

J.Plungienė 
T.Skusevičienė 
V. Novoslavskis 

 
 

5`% 
10% 
25% 

7.3. Specialiųjų lėšų programa 
1.Užtikrinti efektyvesnį švietimo įstaigų darbą 
1.1 Teikti apmokamas paslaugas 
1.1.1.Apmokėti darbuotojams 
už atliekamus darbus 

79. Surinktos lėšos, apmokėti 
už darbus 

Įvykdyta 
Už teikiamas paslaugas surikta 13,3 tūkst.litų, pervesta į finansų ministeriją ir 
apmokėti visi  darbai ir paslaugos. 

R.Lučiūnienė  20 % 

1.1.2.Padengti eksploat. išlaidas 
ir atnaujinti mokymo 
materialinę bazę 

80. Padengtos eksp. Išlaidos, 
atnaujinta mat.bazė 

Įvykdyta 
Pastoviai apmokamos  gautos  sąskaitos ir įtraukiamos  į centro apskaitą. 

A.Gelažauskienė 
R.Lučiūnienė 

 100% 
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 Tikslai, uždaviniai, paskirtis 
ŠMM planas 

Priemonės 
(ITC veikla) 

 
Rezultatai 

(jei nesutampa su planu, paaiškinti) 
 

Vykdytojas Išorinia
i 

partner
iai 

Faktines 
išlaidos 

 81. Užtikrinti buhalterinę 
įstaigos apskaitą 

Įvykdyta 
Pastoviai vedama buhalterinė apskaita. Laiku pateiktos ataskaitos.  

A.Gelažauskienė 
 

 30% 

 82. Plėtoti ir užtikrinti ITC 
valdymo lokalų tinklo 
darbą 

Įvykdyta 
Nuolat administruojamas ITC lokalus tinklas. Įrengta 12 naujų tinklo vietų 

E.Vaikutis 
OAndrejevas 

 40`% 
30 `% 

 83. Užtikrinti geras darbo 
sąlygas ITC darbuotojams  

Įvykdyta 
Nuolatos prižiūrimos ITC darbo patalpos, atliekamas jų einamasis remontas, 
papildomai suremontuotas koridorius ir vienas kab. Įvykdyti beveik visi 
priešgaisrinės apsaugos reikalavimai. Pagerinta patalpų apsaugos sistema. 
Sandėliuojamas ITC valdomas turtas. 

Č.Prevlockis  90 % 

 84. Kelti ITC darbuotojų 
kvalifikaciją 

Įvykdyta. 
Dalyvauta Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose, seminaruose bei parodose: 
ES Socrates programos seminare, tarptautinėje parodoje “Mokykla – 2002” 
Maskvoje, UNESCO apskritame stale “Tarptautinė IKT naudojimo švietime 
patirtis”; tarptautinėje konferencijoje “IT švietime” Maskvoje; seminare 
Suomijoje “IT panaudojimas informatikos ir matematikos pamokose. 
Biblioteka: mokyklos informacinis centras”. 
Dalyvaujama IKT švietime konsultantų rengimo programoje: pravestas 
seminaras “Multimedia in Education”, organizuotas kartu su UNESCO IITE).  

Sk. vedėjai   

 85. Bendras ITC 
administravimas 

Įvykdyta. 
Parengti planai, ataskaitos, kiti dokumentai. 

Sk. vedėjai 
G.Vaskela 

 10 % 

 86. Organizuoti programos 
“Švietimas informacinei 
visuomenei” 
dokumentacijos tvarkymą 

Įvykdyta 
Suorganizuota 9 valdymo komiteto posėdžiai (parengta medžiaga, parašyti 
protokolai) 
 

V.Brazdeikis 

A.Verkienė 

 15% 
15% 

 


