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1. Bendroji dalis 

1.1. Apie šį dokumentą 

Šis dokumentas yra Švietimo ir mokslo informacinių sistemų, registrų ir klasifikatorių 

apskaitos informacinės sistemos (toliau KRISIN) tvarkytojui padėti tvarkyti KRISIN duomenis 

elektroniniu būdu. 

1.2. Užsakovas 

Pavadinimas Švietimo informacinių technologijų centras 

Įmonės kodas 190996082 

Buveinės adresas Suvalkų g. 1, LT-03106, Vilnius 

Telefono/ fakso numeris (8 5) 235 6150   /   (8 5) 235 6155 

Elektroninio pašto adresas info@ipc.lt 

Internetinės svetainės adresas www.ipc.lt 

 

1.3. Dokumento versijos 

Versija Data Aprašymas, skyriai Rengėjas 

1.0 2014-05-26 Pirma dokumento versija M. Laurinavičienė 

1.1 2014-09-09 Pagal pastabas patikslinta versija M. Laurinavičienė 
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2. Tvarkytojo registracija prie KRISIN 
Tvarkytojas, turintis prisijungimo duomenis, gali prisijungti prie KRISIN ir tvarkyti 

duomenis. Tuo tikslu naršyklėje surenkamas adresas www.krisin.smm.lt, ekrane atverčiamas 

viešas KRISIN puslapis: 

 

Sekančiu žingsniu, pasirenkame meniu punktą  , atsiverčiamas 

prisijungimo puslapis: 

 
Į reikiamus laukus įrašoma prisijungimo informacija ir spaudžiamas mygtukas 

 arba kompiuterio klaviatūros klavišas „Enter“. 

Atsižvelgiant į tai, kad tas pats asmuo gali dirbti keliose institucijoje ir KRISIN-e gali 

turėti skirtingus vartotojo vaidmenis (teises), tolesniame žingsnyje reikia pasirinkti ir  kokios 

institucijos vartotoju bus norima prisijungti prie KRISIN PĮ: 
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Išsiskleidžiančiame institucijų sąraše pateikiamas sąrašas visų institucijų, kuriose 

vartotojas registruotas su teise atlikti tam tikrus veiksmus KRISIN. Pasirenkama institucija ir 

spaudžiamas mygtukas  arba kompiuterio klaviatūros klavišas „Enter“. Mygtukas 

, gražina vartotoją į prisijungimo puslapį. 

Įvykus sėkmingam prisijungimui, atverčiamas registruoto KRISIN vartotojo puslapis. 

 
(1) - Bendroji veiksmų eilutė 

(2) - Informacinė registro eilutė 

(3) - Registruoto vartotojo veiksmų eilutė. 

Tolesniuose dokumento skyreliuose pateikiama informaciją apie registruoto vartotojo 

ekrane matomus meniu punktus/mygtukus. 

 

2.1. Bendroji veiksmų eilutė 
KRISIN bendrojoje veiksmų eilutėje (1) galima: 

 - atsijungti iš KRISIN registruoto vartotojo puslapio. 

 - pasiekti vartotojo vadovo dokumentą. 

 - sužinoti kontaktinę KRISIN informaciją. 

 - perskaityti visas registruotam vartotojui skirtas žinutės bei rašyti ir 

siųsti žinutes kitiems registruotiems KRISIN vartotojams. 

 - redaguoti informaciją apie save: 
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Redagavimo meniu leidžiama pakeisti slaptažodį. Tačiau reiktų atkreipti dėmesį, jog 

pakeitus slaptažodį KRISIN-e, naujasis slaptažodis galios ir visuose kituose registruose ir 

sistemose, kurios tvarkomos ITC ir kuriose KRISIN tvarkytojui suteiktos atitinkamas teisės. 

 - pakeisti instituciją, t.y. persijungti KRISIN tvarkymo 

PĮ kaip kitos institucijos vartotojas su kitos institucijos turimomis rolėmis: 

 
Pasirinkus kitą instituciją, vartotojui bus prieinamos tik tos teisės, kurios yra numatytos 

KRISIN PĮ ir suteiktos vartotojui, atstovaujančiam pasirinktą instituciją.  

2.2. Informacinė registro eilutė 
Informacinėje registro eilutėje (2) pateikiami KRISIN, KRISIN valdytojo (ŠMM). 

tvarkytojo (ITC) bei Europos regioninės plėtros fondo logotipai. 

2.3. Registruoto vartotojo veiksmų eilutė 
Registruoto vartotojo  veiksmų eilutėje (3) pateikiami visi galimi veiksmai, kuriuos gali 

atlikti su KRISIN duomenimis prisijungęs tvarkytojas.  
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3. Duomenų tvarkymo bendrieji principai 
Registro tvarkymo programinėje įrangoje išlaikyti bendrieji duomenų tvarkymo 

principai visose vartotojui galimose funkcijose. 

1. Jei informacija yra gaunama iš kitų oficialių duomenų šaltinių, registro 

naudotojas jos keisti negali. 

2. Tekstinė informacija įrašoma į tekstinius laukus:  

. 

Kai kuriuose laukuose numatyta loginė kontrolė ir apie atliktą nekorektišką 

veiksmą vartotojas informuojamas ekrane. 

3. Jei duomuo yra klasifikuojamas, pateikiamas atitinkamas klasifikatorius. 

 
Pasirinkus šone esantį rodyklės ženklą, išskleidžiamas klasifikatoriaus turinys.  

 
Reikšmių sąrašą galima siaurinti įvedant paieškos teksto fragmentą. 

4. Jei duomuo gali turėti kelias reikšmes, jos rodomos sąraše: 

 

Sąrašas papildomas paspaudus nuorodą ir užpildžius dialogo lange 

reikiamas reikšmes. 

Jei sąrašo turinį reikia pakoreguoti renkamasi atitinkami mygtukai prie sąrašo 

įrašo: 

 - informacijos patikslinimui. 

 - įrašo iš sąrašo pašalinimui. 
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5. Jei informacija nurodoma datos formate, ekrane galima pasirinkti pateikiamą 

kalendorių datos pasirinkimui 

 
Datą galima įrašyti ir nesirenkant kalendoriuje. 

6. Jei reikia pridėti informaciją kaip failą: 

 

Spaudžiamas mygtukas  ir nurodomas pridedamas failas. 

7.  - kai norima išsaugoti tvarkomą informaciją. 

8.  - kai norima atšaukti visus atliktus informacijos tvarkymo 

veiksmus. 

9. Tvarkydamas objekto informaciją, vartotojas gali parašyti pranešimą (žinutę), 

kuri bus saugoma prie objekto ir bus matoma sąraše prie objekte atliktų veiksmų 

. 

 
 

 

Svarbu: KRISIN objektas visada turi dvi versijas: 

o oficiali objekto versija, t.y. įregistruota informacija, matoma viešuose šaltiniuose ir 

teikiama visiems duomenų gavėjams; 

o neoficiali objekto versija, t.y. dar tik tvarkoma ir derinama informacija. Visus reikiamus 

pakeitimus atlieka duomenų teikėjas, o tuos pakeitimus įregistruoja tik tvarkytojas.   
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4. Klasifikatoriaus aprašo duomenų puslapiai 
4.1. Klasifikatoriaus aprašas 

 
4.2. Įteisinimas 

 
4.3. Sąsajos ir viešinimas 
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4.4. Struktūra 

 
 

4.5. Reikšmės 

 
Šiame puslapyje leidžiama susiformuoti klasifikatoriaus reikšmių turinį į numatyto tipo 

failą. 
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5. Duomenų tvarkytojo veiksmai 
5.1. Naujas klasifikatorius 

 - sugražina į klasifikatorių sąrašą. 

 - išsaugo nurodytą informaciją apie klasifikatorių. 

Duomenų įvedimas darbo patogumui suskirstytas į atskirus puslapius.  

5.2. Klasifikatorių paieška 

 
Pasirinkus norimą įrašą sąraše, atverčiamas duomenų tvarkymo puslapis: 

 - grįžtama į paieškos puslapį. 

 - leidžia suformuoti visą informaciją apie registro objektą į docx tipo 

failą, 

 - tvarkytojas įregistruoja klasifikatoriaus aprašą ar jo pakeitimus. 

 - teikėjo pateikti pakeitimai atmetami, nebus registruojami. 

 - tvarkytojas gražina pateiktus pakeitimus patikslinimui, dar 

neregistruoja. 

 - jei klasifikatoriaus aprašas yra 

patvirtintas (registruotas) ir klasifikatoriaus struktūra sukurta sistemoje, yra galimybė 

klasifikatoriaus reikšmes įkelti iš suderintos struktūros failo. 
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5.3. Naujas registras ar sistema 

 - sugražina į sąrašą. 

 - išsaugo nurodytą informaciją apie objektą 

Duomenų įvedimas darbo patogumui suskirstytas į atskirus puslapius.  

5.3.1. Pagrindinė informacija 
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5.3.2. Nuostatai 

 
 

5.3.3. Specifikacija ir projektas 
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5.3.4. Modernizavimas ir likvidavimas 

 

5.3.5. Įgaliotiniai ir taisyklės 
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5.3.6. Duomenų naudojimas ir išrašai 

 
 

5.4. Registrų ar sistemų paieška 

 
Pasirinkus norimą įrašą sąraše, atverčiamas duomenų tvarkymo puslapis: 

 - grįžtama į paieškos puslapį. 

 - leidžia suformuoti visą informaciją apie objektą į docx tipo failą, 

 - leidžia keisti informaciją. Toliau darbas kaip ir duomenų įvedimo 

režime: 

 - grįžtama į paieškos puslapį. 

 - išsaugo nurodytą informaciją. 

 - atšaukia koreguotus duomenis. 
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 - išsaugotus pakeitimus leidžiama pateikti tvarkytojui 

registravimui. 

5.5. Klasifikatorių išrašų formavimas 

 
Sąraše pažymimi klasifikatoriai, kurių išraus norima formuoti ir spaudžiamas mygtukas 

. Bus formuojamas zip tipo išrašų failas: 

 
 

5.6. Adresų registro tvarkymas 

Tvarkytojas gali įkelti į KRISIN Adresų registro teikiamus klasifikatorius. 

 
 



Švietimo ir mokslo informacinių sistemų, registrų ir 

klasifikatorių apskaitos informacinė sistema 

Tvarkytojo vadovas 

 

Dok. nr. V/KRETVV/1-001 17 

 

6. Sąrašai ir ataskaitos 

6.1. Dinaminiai klasifikatorių sąrašai 

Sąrašą galima formuoti nurodant atrankos kriterijus, kurie vartotojo patogumui yra 

pateikiami atskiruose ekrano puslapiuose.  

Klasifikuojamos reikšmės pasirenkamos iš klasifikatoriaus sąrašo. 

 

 
 

6.2. Dinaminiai registrų ar sistemų sąrašai 

Sąrašą galima formuoti nurodant atrankos kriterijus, kurie vartotojo patogumui yra 

pateikiami atskiruose ekrano puslapiuose.  

Klasifikuojamos reikšmės pasirenkamos iš klasifikatoriaus sąrašo. 
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6.3. Klasifikatorių, registrų ir informacinių sistemų statistinės ataskaitos 

 
Pateikiamas AIKOS2 svetainės puslapis su nuorodomis į ataskaitas. 
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7. Naudotojų veiksmai 

 
Viršutinėje puslapio dalyje galima nurodyti paieškos parametrus. Nurodžius parametrus 

ir paspaudus mygtuką , bus formuojamas naudotojų veiksmų sąrašas atsižvelgiant į 

parametrus. 

Mygtukas  - panaikina visus nurodytus paieškos parametrus. 

Apatinėje puslapio dalyje formuojamas sąrašas. Vartotojo patogumui sąrašas yra 

puslapiuojamas. Galima pasirinkti kiek įrašų viename puslapyje norima matyti 20, 30 ar 50. 

Taip pat sąrašą galima rūšiuoti – spaudžiant atitinkamose kolonėlėse atitinkamas rodykles. 

Mygtukai: 

 - leidžia išsisaugoti suformuotą sąrašą xls formate;  

 - leidžia išsisaugoti suformuotą sąrašą pdf formate; 

 - leidžia išsisaugoti suformuotą sąrašą csv formate; 

 - leidžia išsisaugoti suformuotą sąrašą xl formate. 

Suformuotame sąraše norimos sąrašo eilutės nuorodų kolonėlėje paspaudus mygtuką , 

atverčiamas vartotojo redaguoto objekto informacijos puslapis. Toliau galimi veiksmai pagal 

turimas vartotojo teises. 

Suformuotame sąraše norimos sąrašo eilutės nuorodų kolonėlėje ikonėlė informuoja 

. Tai reiškia, kad buvo iš DB pašalintas pats objektas ir yra neįmanoma parodyti 

kokiame objekte vartotojas atliko veiksmus. 

 


