
NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA 
DIREKTORIUS VIDMANTAS JURGAITIS 

  

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS 
  

Užduotys Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų 

vertinimo rodikliai 

(Kiekybiniai, 

kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis 

vadovas vertins, ar 

nustatytos užduotys yra 

įvykdytos) 

1. Parengti ir įteisinti Nacionalinės 

mokyklų vertinimo agentūros darbo 

apmokėjimo sistemą  

Įgyvendinti Lietuvos 

Respublikos valstybės ir 

savivaldybių įstaigų 

darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo 5 

straipsnio nuostatas  

2017 m. 1 ketvirtis. 

Visi darbuotojai 

supažindinti su  

darbo apmokėjimo 

sistema 

2.  Vykdyti mokyklų, vykdančių bendrojo 

ugdymo programas, išorinį vertinimą 

Atliktas  68 mokyklų, 

vykdančių bendrojo ugdymo 

programas, išorinis 

vertinimas 

2017 m. I-IV ketv.  

3. Vykdyti institucijų, vykdančių mokytojų 

ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų 

kvalifikacijos tobulinimą, veiklos 

vertinimą 

Atliktas 10  institucijų, 

vykdančių mokytojų ir 

švietimo pagalbą teikiančių 

specialistų kvalifikacijos 

tobulinimą, veiklos 

vertinimas 

2017 m. I-IV ketv.  

4. Įgyvendinti Mokyklų, vykdančių 

bendrojo ugdymo programas, veiklos 

išorinio vertinimo organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos švietimo  ir mokslo 

ministro 2007 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 

V-1113 „Dėl Mokyklų, vykdančių 

bendrojo ugdymo programas, veiklos 

išorinio vertinimo organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“,  

13.1 papunkčio nuostatą 

Parengtas ir pateiktas 

švietimo ir mokslo ministrui 

tvirtinti Mokyklų, vykdančių 

bendrojo ugdymo programas, 

veiklos išorinio vertinimo 

išorės vertintojų atrankos ir 

atestavimo taisyklių 

projektas  

2017 m. I ketvirtis  

5. Įgyvendinti Mokyklų, vykdančių 

bendrojo ugdymo programas, veiklos 

išorinio vertinimo organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos švietimo  ir mokslo 

ministro 2007 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 

V-1113 „Dėl Mokyklų, vykdančių 

bendrojo ugdymo programas, veiklos 

išorinio vertinimo organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“,  

13.3 papunkčio nuostatas 

 Parengti ir pateikti švietimo 

ir mokslo ministrui tvirtinti:  

1) Mokyklų, vykdančių 

bendrojo ugdymo programas, 

atrankos kriterijų 2018 metų 

išoriniams vertinimams 

projektas;  

2) Mokyklų, vykdančių 

bendrojo ugdymo programas, 

kurių veikla bus vertinama 

2018 m., sąrašo projektas  

2017 m. II 

ketvirtis  



6. Analizuoti švietimo problemas šalyje ir 

teikti analizių rezultatus visų lygių 

švietimo vadybininkams ir visuomenei 

 Parengtos 12 švietimo 

problemų analizes ir pateiktos 

švietimo vadybininkams ir 

visuomenei 

2017 m. I-IV 

ketvirčiai  

  

  

 


