
EMP – kas tai?

Elektroninis mokinio pažymėjimas (EMP) – tai 
saugus ir patikimas moksleivio asmens doku-
mentas, kuris, integravus papildomas funkcijas, 
gali tapti ir neatsiejama ugdymo proceso dalimi, 
palengvinančia tiek mokyklos administracijos dar-
bą, tiek ir tėvų informavimą apie moksleivio pa-
siekimus bei kitus su mokykla susijusius aspektus. 
Svarbu ir tai, jog naujasis EMP tampa neatsiejama 
mokinio laisvalaikio dalimi, padedančia jam rinktis 
prasmingas veiklas.

Naujasis EMP patogus. Visos funkcijos integruo-
tos vienoje daugiasluoksnėje plastikinėje kortelė-
je, su integruotu nekontaktiniu lustu. Moksleiv-
iai, turintys EMP, gali pamiršti keliasdešimt iki tol 
turėtų kortelių – visa tai telpa viename EMP! Be 
to, kortelė – saugi. Jos saugumą patvirtina Valsty-
bės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos 
nustatyti reikalavimai. Pažymėjimo duomenys 
tikrinami su mokinių registru, itin atsakingai ad-
ministruojamas EMP išdavimo procesas.

EMP suteikia mokiniams galimybę pasinaudoti 
specialiais partnerių pasiūlymais ir nuolaidomis.       
PILDYK tinkle nemokami pokalbiai bei SMS su 
draugais ir artimaisiais, nuolaidos kanceliari- 
nėms prekėms, būreliams, pramogoms, aprangai 
ir t.t. Nuolaidos moksleiviams reiškia ir galimybę 
sutaupyti tėvams.

Papildomai įdiegtos sistemos mokykloje gali tapti 
puikiu pagalbininku organizuojant ugdymo pro-
cesą. Mokyklose, kuriose įdiegtas EMP, gali veikti 
atsiskaitymo mokyklos valgykloje sistema, sujung-
ta su nemokamo maitinimo apskaita, elektroninio 
užrakto funkcija, bibliotekos abonementai, kabi-
netų raktų išdavimo sistema ir t.t. Be to, nemaža 
dalis funkcijų tėvams suteikia daugiau pasitikėjimo 
mokykla, nes jos geriau užtikrina vaikų saugumą, 
leidžia greičiau sužinoti apie vaiko dieną mokyk-
loje.

Išbandykite vieną iš ateities mokyklos atributų jau 
dabar ir suteikite galimybę moksleiviams naudotis 
moderniomis priemonėmis.
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Galimybės mokyklai, mokiniui ir tėvams

Mokiniams įsigijus elektroninį mokinio pažymė-
jimą – gali būti pradėtos diegti ir specializuotos 
funkcijos, kurios prisidėtų prie ugdymo proceso 
skaidrumo bei tikslumo. Pažymėjimo funkcionalu-
mo poreikį formuoja mokykla. 

Svarbu tai, kad tam, jog būtų įdiegtos bei tikslingai 
veiktų kai kurios funkcijos (pavyzdžiui, elektroni- 
nio užrakto sitema) – pažymėjimus turi turėti visi 
mokykloje besimokantys vaikai. Dalis šių sistemų 
aktualiausios mokyklai, kita dalis – savivaldybei ar 
tėvams.

Diegiamos EMP funkcijos

Elektroninės piniginės funkciją mokinio pažymė-
jime užtikrinama su e-pinigų sistema „Tapsis“. Ši 
sistema leidžia tėvams pervesti pinigus į virtualią 
mokinio sąskaitą, o mokiniui – paprastai ir grei-
tai atsiskaityti mokyklos valgykloje už perkamus 
produktus. Jei tėvai nenori pervedinėti pinigų per 
elektroninę bankininkystę – suteikiama galimybė 
tiesiogiai į EMP įnešti pinigus mokyklos valgykloje. 
Elektroninė piniginė leidžia tėvams stebėti moki- 
nio mitybos racioną, sumažina pinigų pametimo ar 
atiminėjimo iš jaunesnių vaikų galimybę, padeda 
išvengti menkaverčių produktų (traškučiai, limona-
das) įsigijimų. Įdiegus elektroninę atsiskaitymo 
galimybę valgykloje – jos apyvarta išauga apie 30 
proc., nes mokiniai neturi galimybės išleisti pinigų 
pakeliui į bei iš mokyklos.

Atsiskaitymo mokyklos valgykloje sistema

Visos šios funkcijos jau išbandytos ir pradė-
tos diegti pilotinėse mokyklose. Nuo šių metų 
rugsėjo 1-osios jos pradeda pilnai funkcionuoti 
pirmosiose mokyklose ir toliau, etapais, diegia-
mos ir kitose, EMP turinčiose, švietimo įstaigose.
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Specializuotas elektroninis užraktas-spyna už-
tikrina saugumą mokykloje, apriboja galimybę 
pašaliniams asmenims be atskiro leidimo patekti 
į mokyklos pastatą. Mokiniai, mokytojai ir mokyk-
los personalas į mokyklą įeina naudodami elek-
troninį mokinio arba darbuotojo pažymėjimą. 
Jeigu pamokų metu į mokykla atvyksta tėveliai, 
svečiai ar kiti asmenys, jie įleidžiami  paspaudus 
specialų skambučio mygtuką, o sargas ar budė-
tojas savo darbo vietoje turi domofono principu 
veikiančią sistemą, kurio pagalba gali pasiteirau-
ti, kokiais tikslais asmenys nori patekti į mokyklos 
pastatą ir įleisti svečius. Tokiu pat principu sargas 
ar  budintysis gali įleisti mokinius, pametusius mo-
kinio pažymėjimą arba jo neturinčius.
Elektroninio užrakto sistema sumažina vagysčių, 
narkotinių medžiagų ar kitų administracinių pažei-
dimų tikimybę. 
Svarbu žinoti, kad užraktas nevykdo mokinių lan-
komumo apskaitos (mokiniui atrakinus duris į 
mokyklą gali įeiti ir mokinių srautas) tačiau užtikri-
na saugumą pamokų metu ar po jų, didiną mokinių 
ir personalo discipliną.
Elektroninio užrakto sistemą mokyklose neat-         
lygintai diegia mūsų partneriai - UAB “Digitalas”, 

Elektroninis užraktas

kurie už šį sprendimą yra gavę ne vieną apdovano-
jimą Lietuvoje ir Europoje.



Mokiniai, kuriems priklauso nemokamas maitin-
imas, su EMP gali mokyklos valgykloje atsiimti 
jiems priklausančius pietus, o mokyklos admin-
istracijai – stebėti maitinimo statistiką, paprastai 
gauti ataskaitas. Įdiegus šią sistemą – sumažėja ad-
ministracinio darbo. Nebereikia spausdinti maitin-
imo talonų ar naudoti kitų papildomų priemonių, 
užtikrinančių kokybišką maitinimo apskaitos pro-
cesą. Kartu – sumažinama šių vaikų diskriminacija.

Nemokamo maitinimo apskaita

Vystomos funkcijos

Būrelių ir kitų neformalaus ugdymo užsiėmimų 
moksleiviams apskaita, padedanti savivaldybėms 
stebėti tokių būrelių lankomumą, išskirti labiausiai 
mėgstamas veiklas.

Neformalaus ugdymo apskaita

Transporto bilietas

Didžiuosiuose miestuose – transporto bilietas, 
kurį tėvai gali papildyti, todėl vaikams nereikia dar       
vienos kortelės. Beje, mokiniams, gyvenantiems 
toliau nuo mokyklos, ant pažymėjimo nurodomas 
pavėžėjimo maršrutas nuo namų iki mokyklos. Vil-
niuje EMP jau veikia kaip viešojo transporto bilie-
tas ir visiškai atstoja “Vilniečio kortelę”.

Speciali atsiskaitymų sistema mokiniams mieste, 
neleidžianti įsigyti draudžiamų prekių bei pa-
slaugų. E-piniginė apsaugo mokinius nuo grynų-
jų pinigų pametimo, leidžia mokytis finansinio 
raštingumo ir apsaugo nuo to, kad iš mažesniųjų 
vaikų atiminėjami dienpinigiai.

Elektroninė piniginė

Paprastesnis ir greitesnis knygų išdavimas, ad-
ministravimas. Visuomet aišku, kurias knygas šiuo 
metu turi konkretus moksleivis, kada jas reikia 
grąžinti.

Bibliotekos abonementas

Esant poreikiui – gali būti įdiegtos ir specifinės sistemos, aktualios konkrečiai mokymo įstaigai ar miestui. Visų 
jų diegimas vykdomas etapais, išanalizavus mokyklos poreikius, ištestavus sistemas bei įsitikinus jų veikimu.
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Galimybės moksleiviams: ir mokymuisi, ir pramogoms

Ant kiekvieno UAB „ID4S“ išduodamo EMP - 
užklijuotas lipdukas, kuris pažymėjimą paverčia 
Europos jaunimo kortele. Tai reiškia, kad mok-
sleivis gali naudotis daugiau nei 600 nuolaidų 
bei pasiūlymų visoje Lietuvoje bei dar 60 tūkst. 
nuolaidų Europoje. 

Su EMP galima pigiau keliauti, lankyti būrelius ir 
mokytis, įsigyti stilingų daiktų laisvalaikiui bei 
mokyklai. Visą informaciją apie mokiniams siūlo-
mas nuolaidas galima rasti vidinėje www.mokin-
iopazymejimas.lt zonoje arba tinklalapyje www.
jaunimas.lt.

Įsigijęs elektroninį mokinio pažymėjimą, mokinys 
gali aktyvuoti specialiai EMP turėtojams skirtą 
„Tele2“ PILDYK planą „Moksleivis“. Su šiuo planu 
jis gauna 3000 nemokamų SMS per mėnesį į vis-
us Lietuvos tinklus, pokalbius su PILDYK draugais 
už 0 Lt/min., o į „Tele2” bei kitus Lietuvos tinklus 
vos už  0,08 Lt/min. 

Šis planas net 6 pirmuosius mėnesius yra nemoka-
mas. Jei mokinys neturi PildykID – nemokamai jį 
galima atsiimti artimiausiame „Tele2“ skyriuje, 
pateikus savo EMP.

Planas „Moksleivis“Europos jaunimo kortelė

Kaip mokykloje įdiegti EMP?

Ar diegti elektroninį mokinio pažymėjimas bei su 
juo susijusias funkcijas – kol kas gali spręsti pati 
mokykla.

1. UAB „ID4S“ ir mokykla sudaro sutartį.
2. UAB „ID4S“ suteikia mokyklai prieigą prie in-
formacinės sistemos mokiniopazymejimas.lt
3. Mokykla prisijungia prie informacinės sistemos 
ir įkelia nuasmenintą informaciją apie mokinius.
4. Mokiniai ir tėveliai informuojami apie pažymė-
jimų užsakymo pradžią.

5. Pažymėjimus galima užsisakyti informacinėje 
sistemoje mokiniopazymejimas.lt
6. Už pažymėjimo gamybą galima apmokėti bet 
kuriame Lietuvos banke.
7. Pagaminti pažymėjimai pristatomi į mokyklą ir 
išduodami mokiniams. 
8. Mokiniai iš karto gali naudotis Europos jaunimo 
kortelės nuolaidomis, susieti savo sąskaitą su Pil-
dykID ir kalbėti pigiau.
9. Įdiegus EMP mokykloje – pradedamas svarsty-
ti konkrečių funkcijų diegimas (kai kurių funkcijų 
diegimui – svarbus EMP užsisakiusių moksleivių 
skaičius).

Diegimo eiga:

UAB „ID4S“
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Iš pirmų lūpų...

2012 - 2013 mokslo metais naujuoju elektroniniu 
mokinio pažymėjimu pradėjo naudotis apie 10 000 
moksleivių ir net 65 mokyklos iš įvairiausių šalies 
regionų. Tai Kretingos, Panevėžio, Vilniaus, Alytaus, 
Vilkaviškio, Kauno, Radviliškio, Akmenės, Kėdainių, 
Prienų, Kaišiadorių, Molėtų ir Trakų moksleiviai.

2013 m. balandžio mėn. UAB „ID4S“ įdiegė pilotinę 
elektroninės piniginės, su kuria galima atsiska-
ityti mokyklos valgykloje bei atsiimti moksleiviui 
priklausantį nemokamą maitinimą, trijose šalies 
mokyklose. Rugsėjo mėnesį pradėta diegti mokyk-
lose elektroninio užrakto sistema.

„Džiaugiuosi, kad mokykloje jau turim elektronines 
priemones, nes ateityje jų prireiks vis daugiau. Aktyviai 
veikiu mokyklos bendruomenėje ir vieną kartą buvome 
užsieny pažiūrėti kaip mokosi jų vaikai. Jie jau turėjo 
elektroninius pažymėjimus, o mums buvo nerealus ste-
buklas. Dabar turiu ir aš“, - Kasparas, Vilnius.

Kita informacija

Pagal LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintą 
mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvar-
kos aprašą, EMP išduodamas nuo vienerių iki ket-
verių metų laikotarpiui šiais periodais: 1-4 klasė, 
5-8 klasė, 9-10 klasė ir 11-12 klasė.

Pažymėjimo kaina 1-4 m. periodui – 20 Lt. Mokinio 
pažymėjimus mokiniams įgyja tėvai, tačiau esant 

būtinybei, pavyzdžiui, socialiai remtinų moksleivių 
atveju, už mokinio pažymėjimą galima mokėti iš 
mokinio krepšelio IKT lėšų, mokyklos specialiųjų 
lėšų, pažymėjimo gamybos kaštus galima dengti ir 
iš mokinio reikmėms skirtų lėšų, tačiau tai būtina 
derinti su Savivaldybės socialinės rūpybos skyriu-
mi.

Kontaktai

info@mokiniopazymejimas.lt  

861860777 (mokykloms)

861818928 (mokiniams)

Kilus bet kokiems klausimams, susijusiems su EMP gamyba bei 
diegimu – kviečiame kreiptis į EMP biurą.

„Bet visa klasė šokinėjo, kai įėjo duomenų bazių tvarky-
toja ir pamatė pažymėjimus :D Iš tikro pažymėjimai 
gan geri ir gražūs :) Gerai, kai yra tokie dalykai, kaip 
EMP“, - Nojus, Kėdainiai.

„Nerealiai jūs čia! Man pažymėjimo kaina atsipirko per 
mėnesi, nes seniau išleisdavau mažiausiai 20 Lt ant 
SMS‘u, o dabar sutaupau“, - Jovita, Alytus.
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