
Gerbiami mokyklų vadovai ir mokinių ugdymo karjerai stebėsenos duomenų teikėjai, 

Primename, kad iki 2019 m. sausio mėn. pabaigos renkame ugdymo karjerai (UKSIS rodiklių) 

duomenis už praėjusius 2017/2018 mokslo metus. 

Prašom pateikti duomenis apie mokinius, karjeros specialistus, karjeros paslaugas už 2017/2018 

mokslo metus (forma - UKSIS rodiklių pildymo forma, periodas 2018-08-31; forma aktyvi iki 2019 sausio 31 d. 

imtinai).    Daugiau informacijos  rasite:    http://uksis.emokykla.lt . 

D.U.K. 

Kokius UKSIS 
duomenis reikia 

pateikti 

Prisijungę  http://uksis.emokykla.lt    rasite nuorodas į Naudotojo vadovą „Duomenų 
įvedimas“, Bendrojo ugdymo mokyklos duomenų sąrašą, Profesinio mokymo įstaigos 
duomenų sąrašą, naujo duomenų teikėjo Prašymą-anketą ir šią Atmintinę. 

 
Primename 

duomenų 
teikimo kelią 

1. Einame į  http://uksis.emokykla.lt     (naudojame tik  Internet Explorer naršyklę, 
antraip nepavyks prisijungti), apačioje spaudžiame  Prisijungti, atsidarius kitam 
langui - viršuje dešiniau vėl spaudžiame Prisijungti.  

2. Lentelėje įvedame  savo vartotojo vardą (lietuviškomis raidėmis) ir slaptažodį.  
3. Atidarome Duomenų teikimas, JŪS TURITE UŽPILDYTI ŠIAS FORMAS:  

              UKSIS rodiklių pildymo forma, periodas 2018-08-31. 

 
 

Mokykloje 
pasikeitė 

asmuo, 
atsakingas už 

duomenų 
pateikimą 

(įvedėjas/tvirtin
tojas)  ir norite 

registruoti 
naują  

Nauja! Keičiasi naujų Švietimo valdymo informacinės sistemos naudotojų (UKSMIS 

duomenų teikėjų) registravimo tvarka.  
1. Einate į:    (http://svis.emokykla.lt/ Nuoroda „Informacija“, po to „ŠVIS naudotojų 

anketos“.  
2. Užpildote Švietimo institucijos lygmens ŠVIS naudotojo anketa slaptažodžiams 

gauti ir     Pasižadėjimas saugoti asmens duomenis.  
3. Juos užpildžius ir pasirašius skenuoti ir siųsti el.paštu: algirdas.urnavicius@itc.smm.lt 

(Originalų siųsti nereikia). 

4.  Gausite prisijungimo prie sistemos vardą ir slaptažodį.  
5. Apie naujai įregistruotą duomenų teikėją informuojate  el. paštu 

evelina.kriauzaite@lmnsc.lt  nurodydami naujo duomenų teikėjo                         
Vardą, pavardę, pareigas, elektroninio pašto adresą, yra duomenų įvedėjas ir/ar 
tvirtintojas, pilną mokyklos pavadinimą, rajoną. (Pvz: Vardaitė Pavardaitė, mokytoja, 

įvedėja ir tvirtintoja, Linksmučių progimnazija, Vilniaus r. savivaldybė).  
Esate registruotas UKSIS duomenų teikėjas, bet pamiršote 

prisijungimo slaptažodžius 
Nesiseka prisijungti ir pateikti duomenų (blokuoja vartotoją, nerodo 

reikiamos formos ir pan.) 
Kyla problemų prisijungiant prie sistemos 

Asmens duomenų administravimo klausimais 

 
Prašom rašyti p. Algirdui Urnavičiui 
el.p. algirdas.urnavicius@itc.smm.lt ; 
trumpai aprašyti problemą, kas 
konkrečiai nepavyksta. 

Kitais 
klausimais dėl 

UKSIS duomenų 
teikimo 

Prašom rašyti el.paštu:  evelina.kriauzaite@lmnsc.lt.  
Tik duomenų teikimo laikotarpiu  (2018 lapkritis/2019 sausis) galima skambinti                    
tel. 8 605 27050 (pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 7.45 iki 9.00 ir nuo 16.45 iki 18.00 val.) 

2017/2018 mokslo metais Jūsų įstaiga nevykdė 
ugdymo karjerai veiklų  

Prašom apie tai parašyti el.paštu:  
evelina.kriauzaite@lmnsc.lt 
 

Ankstesnių laikotarpių Ugdymo karjerai stebėsenos 
ataskaitas galite rasti 

http://www.mukis.lt/lt/profesinio_orientavimo_paslaugos_mok
yklose/stebesenos_ataskaitos.html 

Dėkojame už bendradarbiavimą 

Pagarbiai,  

Evelina Kriauzaitė  
Metodininkė  
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras  
Žirmūnų g. 1B, LT-09101 Vilnius  
El.p. evelina.kriauzaite@lmnsc.lt 
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