
NSŠ PROGRAMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ PAGRINDIMAS 

Vertinimo kriterijai Kriterijų pagrindimas ir vertinimas 
1. Programos tinkamumas ir aktualumas 
Elektrėnų savivaldybės (0-10) gyventojams  
 

Pagrindimas: 
Programos aprašymas turi atliepti Elektrėnų 
savivaldybės gyventojų mokymosi tikslus ir 
poreikius (pvz. gal esate darę tyrimą, kuris pagrįstų 
poreikį.  Jeigu ne, rekomenduojame susipažinti su 
Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro 
(toliau – ŠPC) atlikto tyrimo rezultatais – „Elektrėnų 
savivaldybės suaugusiųjų neformaliojo mokymosi 
poreikių tyrimas“. Jį galite rasti ŠPC  tinklapyje: 
http://www.espc.lt/lt/rodyti/neformalusis-suagusiuju-
svietimas/naujienos-1/	
Vertinimas: 
10 balų gali gauti tokių temų programos: užsienio 
kalbų mokymo, psichologijos žinių gilinimo ar 
profesinei veiklai reikalingų žinių gilinimo mokymai 
ir panašiai.  
0 balų bus skirta programoms, susijusioms su 
žemdirbystės, gyvulininkystės ar žemės ūkiu 
susijusių dalykų mokymais. 

2. Programos tikslų ir uždavinių formuluočių 
aiškumas, konkretumas (0-10) ir dermė su 
programos turiniu  
 

Pagrindimas: 
Bus vertinama ar tikslas yra aiškus ir pasiekiamas bei 
siejasi su uždaviniais ir programos turiniu. 
Programos tikslas turėtų atsakyti į klausimą: kokių 
rezultatų arba poveikį norite pasiekti ?  
Programos uždaviniai turėtų atsakyti į klausimą (-us): 
kokių priemonių imsitės užsibrėžtam tikslui 
(tikslams) pasiekti.  
Taip pat rekomenduojame susipažinti su Elektrėnų 
savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 
tęstinio mokymosi 2017 – 2019 m. veiksmų plano 
tikslais ir uždaviniais (veiksmų planas patvirtintas 
Elektrėnų savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. 
sprendimu Nr. V.TS-43): 
http://www.espc.lt/lt/rodyti/neformalusis-suagusiuju-
svietimas/naujienos-1/	
Vertinimas: 
10 balų bus skirta programoms, kurių tikslai ir 
uždaviniai konkretūs ir aiškūs, dera su programos 
turiniu.  
5 balai bus skirta programoms, kurių aiškūs tikslai ir 
uždaviniai, tačiau mažai dera su turiniu. 
0 balų bus skirta programoms, kurios neturi dermės 
tarp tikslų, uždavinių ir turinio. 

3. Programos turinio išsamumas, temų 
pateikimo nuoseklumas (0-10)  
 

Pagrindimas: 
Trumpai aprašykite programos turinio esmę. Taip pat 
numatykite kaip vertinsite dalyvių pasiekimus 



(kokius naudosite vertinimo būdus, metodus, kaip 
nuspręsite, kad jie įgijo, patobulino žinias bei 
gebėjimus). Pvz.: bus atliktas praktinis darbas, testas, 
pravesta diskusija ir t.t. 
Temas nuosekliai išdėstyti paraiškos 3 –iame 
skyriuje - Programos priemonių/veiklų įgyvendinimo 
planas. 
Vertinimas: 
10 balų bus skirta programoms, kurių turinys bus 
išsamus, nuoseklus, bus numatyti kokybiniai dalyvių 
pasiekimo vertinimo būdai. 
5 balai bus skirta programoms, kurių turinys bus 
išsamus, nuoseklus, tačiau nebus numatyti kokybiniai 
dalyvių pasiekimo vertinimo būdai. 
0 balų bus skirta programoms, kurios neturi aiškaus 
turinio bei nuoseklumo ir nėra numatyti dalyvių 
pasiekimo vertinimo būdai. 

4. Programos mokymo (mokymosi) metodų, 
būdų ir laiko (0-10) tinkamumas ir dermė su 
kitomis programos sudedamosiomis dalimis. 
Praktinių mokymo(-si) metodų panaudojimas 
Programoje.  
 

Pagrindimas: 
Programos turinyje turi būti tiksliai aprašyti 
programos mokymo metodai, numatytas konkretus 
programos laikas ir trukmė, praktiniai darbai, darbas 
grupėse ir kita reikalinga informacija. 
Vertinimas: 
10 balų bus skirta programoms, kurių turinyje bus 
aprašyti programoje naudojami metodai, mokymo 
būdai ir laikas. Taip pat turi būti numatomi ne tik 
teoriniai, bet ir praktiniai metodai. 
5 balai bus skirta programoms, kurių turinyje	bus 
aprašyti programoje naudojami metodai, mokymo 
būdai ir laikas, tačiau bus numatyti tik teoriniai 
metodai. 
0 balų bus skirta programoms, kurios neturi aprašytų 
metodų, būdų, nenumatytas laikas. 

5. Planuojamų įgyti ar patobulinti 
kompetencijų ryšys su Programos (0-10) tikslu, 
uždaviniais ir turiniu  
 

Pagrindimas: 
Kompetencija – tai asmens žinios, įgūdžiai, 
gebėjimai, požiūriai, vertybės, glūdinčios žmogaus 
viduje ir pasireiškiančios sėkmingais žmogaus 
konkrečios veiklos rezultatais. Programos turinyje 
rekomenduojame aprašyti kokią kompetenciją 
dalyviai įgis, patobulins. 
Vertinimas: 
10 balų bus skirta programoms, kurių turinyje bus 
aprašyta kokią dalyvių kompetenciją planuojama 
patobulinti ar įgyti. Ji turi dermę su programos tikslu, 
uždaviniais. 
0 balų bus skirta programoms, kuriose nebus 
numatyta  kokią dalyvių kompetenciją planuoja 
patobulinti arba ji aprašyta, tačiau neturi dermės su 
programos tikslu, uždaviniais. 



6. Programos veiklų dalyviai - Elektrėnų 
savivaldybės kaimo (0-10) vietovių gyventojai  
 

Pagrindimas: 
Programos pareiškėjas privalo užtikrinti, kad 
programos dalyviai bus tik Elektrėnų savivaldybės 
gyventojai. Ypač aktualu įtraukti savivaldybės kaimo 
vietovių suaugusius asmenis (nuo 18 metų) 
Vertinimas: 
10 balų bus skirta programoms, kurių dalyvių 
aprėptis bus plati: apims ne mažiau nei 4-rių 
Elektrėnų savivaldybės seniūnijų gyventojus. 
5 balai bus skirta programoms, kurių dalyvių aprėptis 
bus siaura: apims mažiau nei 4- rių Elektrėnų 
savivaldybės seniūnijų gyventojus. 
0 balų bus skirta programoms, kurios apims tik 
Elektrėnų arba tik Vievio miesto gyventojus. 

7. Programos naudingumas ir tęstinumo 
užtikrinimas (0-10)  
 

Pagrindimas: 
Pareiškėjas privalo pateikti informaciją apie 
programos naudingumą: kam programa bus 
naudinga, kokiai tikslinei grupei, ko išmokys ir pan.  
Taip pat užtikrinti, kad pasibaigus programai veikla 
bus vykdoma toliau, aiškiai nurodyta kas bus 
numatoma vykdyti ir kada. 
Vertinimas: 
10 balų bus skirta programoms, kurios šią programą 
vykdė anksčiau, o ši programą yra tęsinys jau 
įgyvendintos programos. Taip pat numatoma tęsti šią 
programą ir ateityje. 
5 balai bus skirta programoms, kurios šiais metais 
nori įgyvendinti šią programą ir numato tęsti ją 
ateityje. 
0 balų bus skirta programoms, kuriose nėra 
numatytas tęstinumas, o ši programa yra laikina ir 
trumpalaikė. 

8. Kiti programos finansavimo šaltiniai (0-10)  
 

Vertinimas: 
10 balų bus skirta programoms, kuriose nurodyti kiti 
finansavimo šaltiniai. Kiti šaltiniai gali būti: įstaigos 
lėšos, rėmėjų lėšos, programoje dalyvausiančių 
dalyvių lėšos ir pan. 
0 balų bus skirta programoms, kuriose nebus 
numatyti kiti finansavimo šaltiniai. 

9. Programos dalyvių pasiekimų vertinimas (0-
10)  
 

Pagrindimas: 
Pareiškėjas privalo nurodyti kaip bus vertinami 
programos dalyvių pasiekimai (programos turinyje): 
tai gali būti vertinimo anketa, apklausa, kt. Jei 
sudaroma anketa, ją pridėti prie paraiškos. 
Vertinimas: 
10 balų bus skirta programoms, kurių turinyje bus 
numatyti kokybiniai dalyvių pasiekimo vertinimo 
būdai. 



0 balų bus skirta programoms, kuriose nėra numatyti 
dalyvių pasiekimo kokybinio vertinimo būdai. 

10. Realus ir subalansuotas biudžetas (0-10)  Vertinimas: 
10 balų bus skirta programoms, kurių biudžetas 
realus, aiškus ir subalansuotas. Yra numatyti kiti 
finansavimo šaltiniai. 
5 balai bus skirta programoms, kurių biudžetas yra 
realus, subalansuotas, tačiau neturi kitų finansavimo 
šaltinių. 
0 balų bus skirta programoms, kurios neturi aiškaus 
biudžeto, nėra pagrįstas ir nėra numatyti kiti 
finansavimo šaltiniai. 

Įverčių suma pagal kriterijus: (0-100) 
 

Programa bus finansuojama, jei pagal nustatytus 
vertinimo kriterijus surinks 50 balų ir daugiau. 

 

1. Programos vadovas (vykdytojas, kuris mokys NSŠ programos dalyvius) bus vertinamas  vadovaujantis 
šiais teisės aktais: 

• LR Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo Nr. VIII -822 pakeitimo įstatymo  2 straipsnio 4 
dalis (2014 m. liepos 10 d. Nr. XII-1018): https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ce0399a00cd411e497f0ec0f2b563356?jfwid=wny8rppg5 ; 

• LR ŠMM įsakymas „Dėl teisės vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 
programas, finansuojamas iš valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų lėšų, tvarkos aprašo 
patvirtinimo“, 2015 m. spalio 15 d. Nr. V-1079, II skyrius 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/36411140735011e5906bc3a96c765ff4 

• LRV nutarimo 2016 m. sausio 14 d. Nr. 22  II skyriaus 13 punktu “Mokymosi pagal neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas finansavimo metodika” : https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/c281bdf0bdae11e5a6588fb85a3cc84b  

2. Laisvasis mokytojas – fizinis asmuo, užsiimantis individualia švietimo teikėjo veikla pagal veiklos 
vykdymo dokumentą ( individualios veiklos pažyma, verslo liudijimas). 

3. Programos vykdytojas (laisvasis mokytojas), siekiantis įgyvendinti NSŠ programą, turi pridėti prie 
paraiškos dokumentus (diplomą, pažymėjimą, licenciją, sertifikatą, pažymą, rekomendaciją, laisvos 
formos raštą ir kt.), kurie pagrindžia, kad jis gali vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą srityje, kuriai 
teikiama Programa (švietimas, kultūra, sportas, dailė, muzika ir kt.). Turėti ne mažiau nei vienerių metų 
patirtį suaugusiųjų švietimo srityje. 


