
Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamo projekto  „Skaitmeninio ugdymo 
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veiklą „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą turinį“ 

Savivaldybių atrankos kriterijai ir paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė 

 

•        Iki  nustatyto termino (2020 m. birželio 26 d.)  NŠA pateiktos 10 savivaldybių paraiškos: 

Alytaus miesto, Druskininkų, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kauno rajono, Kazlų Rūdos, 

Kelmės rajono, Panevėžio rajono, Prienų rajono, Ukmergės rajono. 

•        Paraiškų vertinimui taikyti šie ekspertų grupėje sutarti kriterijai: 

1.      Savivaldybės grupė (1 balas): kartu su ekspertais rengiant „Kriterijus savivaldybėms ir 

mokykloms sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį“ turi būti atstovaujama kiekviena 

savivaldybių grupė: miesto, žiedinė, didžioji kaimiška ir mažoji savivaldybės. 

2.      Mokyklų tinklas (1 balas): savivaldybės paraiškoje turi būti nurodytos bent 2 mokyklos, 

įgyvendinančios skirtingas bendrojo ugdymo programas, kurių pertvarka nenumatyta 

artimiausius penkerius metus. 

3.       Savivaldybės atstovų grupė (1 balas): savivaldybės grupę turi sudaryti ne daugiau kaip 

6 nariai, atstovaujantys skirtingas institucijas vadybiniu lygmeniu:  Švietimo skyrių, Švietimo 

centrą, mažiausiai 2 mokyklas. 

4.      Motyvai dalyvauti projekte (3 balai): paraiškoje turi būti argumentuojamas savivaldybės 

administracijos švietimo padalinių (švietimo skyriaus ir švietimo centro / pagalbos mokyklai 

tarnybos) įsipareigojimas kurti pasirengimo UTA sisteminį modelį savivaldybės lygmeniu ir 

juo dalintis su kitomis savivaldybėmis.  

5.      Savivaldybės administracijos pritarimas (1 balas): turi būti pateiktas laisvos formos 

savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytas pritarimas dalyvauti projekte 

•        Tolimesniam darbui projekte atrinktos savivaldybės: 

1. Alytaus miesto, 2. Druskininkų , 3. Kazlų Rūdos, 4. Panevėžio rajono, 5. Prienų rajono. 

  

Paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė 

Savivaldybė I  II III IV V BENDRAS 

VERTINIMAS 

Druskininkų sav. 7 7 6,5 7 6 33,5 

Joniškio raj. sav. 4,5 5 5 6 4 24,5 

Kauno rajono sav. 6 6,5 6,5 6 5,5 30,5 

Kazlų Rūdos sav.  5,5 6 4,5 6 4 26 

Kelmės rajono sav.  6 5 4,5 6,5 5,5 27,5 

Prienų raj. sav.  7 6,5 7 7 7 34,5 



Ukmergės raj. sav.  6 6 5 6,5 5,5 29 

Jurbarko raj. sav.   5 5 5,5 5,5 4,5 25,5 

Alytaus m. sav.  4 6 4,5 6 4 24,5 

Panevėžio raj. sav. 6 7 5 6,5 7 31,5 

 


