
            PATVIRTINTA 

            Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros  

            direktoriaus 2017 m. gegužės 29 d. 

            įsakymu Nr. 2V-64 

 

NACIONALINĖS MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪROS 2017 M. VEIKLOS PLANAS 

Statusas, misija, funkcijos ir darbo kryptys. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra (toliau – NMVA) yra valstybinė biudžetinė 

švietimo įstaiga, savo veikloje vadovaujasi Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros veiklos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2683 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 

2 d. įsakymo Nr.V-526 redakcija) „Dėl Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros steigimo ir nuostatų tvirtinimo“. 

Vykdydama veiklas, NMVA vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2017–2019 metų strateginiu veiklos planu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės 2017 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-326 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos 2017 metų darbo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės 2017 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V-

603. 

NMVA vykdo veiklas, susijusias su LRV programos II prioritetu: Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas.  

NMVA 2017 m. veiklos prioritetai:  

1. Organizuoti pretendentų į švietimo įstaigų vadovus, direktorių ir mokytojų kompetencijų ir praktinės veiklos vertinimą. 

2. Organizuoti švietimo įstaigų išorinį vertinimą. 

3. Stiprinti NMVA viešuosius ryšius. 

4. Parengti ES SF projektą XXI AMŽIAUS MOKYKLA (Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo 

ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė). 

Pagrindiniai NMVA 2017 m. veiklos rodikliai:  

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. 

2. Vykdyti mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, išorinį vertinimą: atliktas 68 mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo 

programas, išorinis vertinimas.  

3. Vykdyti institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimą: atliktas 10 

institucijų veiklos vertinimas. 

4. Parengtas ir pateiktas švietimo ir mokslo ministrui tvirtinti Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo 

išorės vertintojų atrankos ir atestavimo taisyklių projektas.  

5. Parengti ir pateikti švietimo ir mokslo ministrui tvirtinti:  

5.1. Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, atrankos kriterijų 2018 metų išoriniams vertinimams projektas;  

5.2.  Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, kurių veikla bus vertinama 2018 m., sąrašo projektas. 



6. Parengtos 12 švietimo problemų analizes ir pateiktos švietimo vadybininkams ir visuomenei. 

7. Pažangos ataskaitas paskelbusių mokyklų dalis, 50 proc. 

8. Švietimo pažangos ataskaitas paskelbusių savivaldybių dalis, 50  proc. 

9. Viešųjų konsultacijų dėl ilgalaikės švietimo strategijos įgyvendinimo skaičius, vienetai 3. 

10. Kompetenciją  įsivertinusių pretendentų į mokyklų vadovus skaičius 450. 

11. Bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kurios naudojasi internete tiesiogine veiklos įsivertinimo platforma, dalis 90 proc. 

12. Specialistų darbo vizitų į tarptautinius susitikimus skaičius 3 (vienetais). 

13. Parengti  2017 m. nacionaliniai raportai  - 2 vienetai (1. Kasmetinė švietimo būklės šalyje apžvalga / Stiprus mokytojas ir 2. „Valstybinės 

švietimo strategijos įgyvendinimo pusiaukelė“). 

 

Ištekliai.  

2017 m. patvirtinta 626 tūkst. eurų NMVA sąmata.  

Patvirtinti 36,5 etatai.  

ES Mokymosi visą gyvenimą programos EURYDICE paprogramės lėšos –  26000 eurų. 

ES SF projekto lėšos (numatoma 2 606 580 eurų). 
 

 

Eil. 

Nr. 

 

VEIKLOS 

 

 

 

RODIKLIAI 

 

 

 

 

 

LAIKAS 

 

ATSAKINGAS (-I) 

ASMUO (ASMENYS) 

02 ŠMM programos tikslas: Įdiegti analize ir partneryste grįstą švietimo kokybės kultūrą. 

02-01 Uždavinys: Sustiprinti mokyklų bendruomenių savarankiškumą ir atskaitomybę. 

02-01-01 Priemonė: Konsultuotis su visuomene dėl ilgalaikės švietimo strategijos įgyvendinimo. 

1. Dalyvavimas  ŠMM viešosiose konsultacijose Planuojamos 3 viešosios konsultacijos I–IV ketvirtis V. Jurgaitis 

M. Bilotienė 
2. LRV programos įgyvendinimo švietimo srityje 

stebėsena 

Parengta LRV programos įgyvendinimo 

ataskaitos už 2016 m. švietimo dalis 

I ketvirtis J. Jevsejevienė 

L. Paurienė 

02-01-02 ŠMM priemonė: Organizuoti pretendentų į švietimo įstaigų vadovus, direktorių ir mokytojų kompetencijų ir praktinės 

veiklos vertinimą. 
3. Pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus 

aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų 

vertinimas 

Planuojama įvertinti 460 pretendentų 

kompetencijas 

 

I–IV ketvirtis S. Dinapienė 



4. Mokyklos vadovų kompetencijų stiprinimas 

 

6 informaciniai seminarai apie 

pretendentų į švietimo įstaigų vadovus 

kompetencijų vertinimą  

I–IV ketvirtis S. Dinapienė  

A. Račkauskienė 

5. Besiatestuojančių Švietimo ir mokslo 

ministerijai pavaldžių mokyklų vadovų 

praktinės veiklos vertinimo organizavimas  

15 vadybos ekspertų įtraukti į ekspertų 

vertinimo grupes, kurios įvertins 

besiatestuojančių mokyklų vadovų 

vadybinę veiklą 

I–IV ketvirtis S. Dinapienė 

6. Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, 

ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, 

savivaldybių švietimo skyrių specialistų 

konsultavimas 

Apie 150 konsultacijų I–IV ketvirtis S. Dinapienė 

7. Besiatestuojančių pedagogų (mokytojų, 

profesijos mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų (išskyrus psichologus) praktinės 

veiklos vertinimo organizavimas 

Apklausti ir deleguoti 160 praktinės 

veiklos vertintojų 

I–IV ketvirtis D. Bielinytė 

8. Švietimo konsultantų, pedagogų praktinės 

veiklos vertintojų veiklos atskaitomybės ir 

tęstinumo bei kvalifikacijos tobulinimo 

seminarų organizavimas 

 2 seminarai (139 vertintojai) IV ketvirtis D. Bielinytė 

02-02 ŠMM uždavinys: Stiprinti mokinių pasiekimų, mokyklų ir viso švietimo vertinimą ir stebėseną. 

02-02-02 Priemonė: Organizuoti ugdymo įstaigų išorinį vertinimą. 
9. 68 bendrojo ugdymo mokyklų išorinių 

vertinimų organizavimas,  vykdymas ir 

ataskaitų parengimas 
 

68 išorinio vertinimo ilgosios ataskaitos 

ir 68 išorinio vertinimo trumposios 

ataskaitos  vertintoms mokykloms ir jų 

savininkams 

I–IV ketvirtis S. Vaičekauskienė  

J. Verikienė 

R. Korenkienė 

R. E. Norkūnienė 

L. Jašinauskas 
10. 68 vertintų mokyklų išorinio vertinimo išvadų 

apibendrinimas 

Paskelbtos 68 mokyklų išorinio 

vertinimo išvados (ŠVIS ir NMVA 

tinklalapiuose) 

IV ketvirtis R. Korenkienė 

11. 10 institucijų, vykdančių mokytojų ir 

švietimo pagalbą teikiančių specialistų 

kvalifikacijos tobulinimą, veiklos išorinių 

vertinimų organizavimas, koordinavimas ir 

vykdymas 

10 išorinio vertinimo ataskaitų 

vertinamoms institucijoms 

 

Išduota 10 akreditacijos pažymėjimų, 

papildytas akredituotų institucijų 

I–IV ketvirtis R. Korenkienė 



sąrašas 

12. Išorės vertintojų kvalifikacijos tobulinimas Sueiga (1vnt.) II ketvirtis S. Pavlovskaja 

K. Kurtinys 

B. Rutkauskienė 

D. Verbiejienė 

Refleksijos dienos (2 vnt.) III ketvirtis S. Pavlovskaja 

V. Kamenskienė 

B. Rutkauskienė 

D. Verbiejienė 

Seminarai vadovaujantiems 

vertintojams (2 vnt.) 

I ir III ketvirtis V. Kamenskienė 

S. Pavlovskaja 

B. Rutkauskienė 

D. Verbiejienė 

K. Kurtinys 

Seminarai išorės vertintojams (5 vnt.) I–IV ketvirtis V. Kamenskienė 

S. Pavlovskaja 

B. Rutkauskienė 

D. Verbiejienė 

K. Kurtinys 
13. Išorės vertintojų atranka ir rengimas Atrinktos naujos grupės (31 asmuo) 

mokymai (3+1 vnt.) 

I–IV ketvirtis S. Pavlovskaja 

 
14. Išorės vertintojų atestavimas 93 vertintojų atestavimas I–IV ketvirtis V. Kamenskienė 

S. Pavlovskaja 

K. Kurtinys 

D. Verbiejienė 
15. Vertintojų duomenų analizė ir teikimas 

atestacijai 

93 vertintojų stebėtų pamokų analizė ir 

palyginimas 

I–V ketvirtis E. Kiseliovė 

02-02-03 ŠMM priemonė: Organizuoti švietimo stebėsenos tyrimus ir analizes. 
16. Mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketų 

informacijos kodavimas 

Sukoduoti 871 mokyklos, vykdančios 

bendrojo ugdymo programas,  

duomenys 

I–II ketvirtis R. Ginčaitė- 

Nenartovičienė 

J.  Tumlovskaja 



17. 2017 m. įsivertinimo ir pažangos anketos 

mokykloms parengimas 

Klausimynų parengimas mokiniams ir 

tėvams atliekant apklausas 

www.iqesonline.lt sistemoje 

III–IV ketvirtis R. Ginčaitė- 

Nenartovičienė 

18. Mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketose 

pateiktų duomenų  2013-2014, 2014-2015, 

2015-2016 m. m. antrinė analizė atliepiant 

VŠS strategijos rodiklius 

Antrinės analizės įžvalgos ir 

rekomendacijos dėl įsivertinimo ir 

pažangos tobulinimo 

IV ketvirtis R. Ginčaitė-

Nenartovičienė 

L. Gudaitė 

19. Klausimynų pagal atnaujintus rodiklius 

sukūrimas ir validavimas, talpinimas IQES 

sistemoje 

Sukurti klausimynai mokiniams, jų 

tėvams, mokytojams pagal atnaujintų 

įsivertinimo rodiklių 4 sritis (Rezultatai, 

ugdymas(is) ir mokinių patirtys, 

ugdymo aplinkos, lyderystė ir vadyba) 

II–III ketvirtis L. Gudaitė 

20. Metinio pranešimo iš 2016 m. pažangos ir 

įsivertinimo anketų parengimas 

Parengti tekstai metiniam pranešimui II–III ketvirtis R. Ginčaitė-

Nenartovičienė 

J. Tumlovskaja  

L. Gudaitė 
21. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų 

įsivertinimo praktinių rekomendacijų rengimas 

pagal 2006 (2009) m. įsivertinimo rodiklius 

Parengtos rekomendacijos IV ketvirtis I. Šedeckytė- 

Lagunavičienė 

22. Vidinis NMVA projektas. Remiantis GM ir 

IQES parengta įsivertinimo rekomendacijų 

nauja redakcija ir atnaujintais rodikliais „Nuo 

geros mokyklos prie geresnės“ (atnaujintiems 

rodikliams išbandyti) 

Parengtas ir išleistas leidinys III–IV ketvirtis  J. Tumlovskaja 

23. IQES bibliotekos turtinimas: 

gerųjų patirčių apie mokyklų pažangos 

matavimą ir fiksavimą talpinimas į IQES 

Ne mažiau kaip 4 patirčių publikavimas 

IQES bibliotekoje 

I–II ketvirtis 

Iki 04-28  

J. Tumlovskaja 

 

http://www.iqesonline.lt/


biblioteką 

02-02-07 ŠMM priemonė: Išplėtoti švietimo vertinimo ir stebėsenos sistemą. 

24. Švietimo būklės šalyje apžvalgos rengimas 

(duomenų rinkimas, apibendrinimas ir tekstų 

rašymas) 

Parengta švietimo būklės apžvalga 

Lietuva. Švietimas šalyje 2017. Stiprus 

mokytojas 

III ketvirtis J. Jevsejevienė 

R. Zablackė 

A. Gražytė  
25. Švietimo būklės šalyje apžvalgos rengimas 

(duomenų rinkimas, apibendrinimas ir tekstų 

rašymas) 

Parengta švietimo būklės apžvalga 

VŠS 2013-2022 įgyvendinimo 

pusiaukelė 

IV ketvirtis S. Balevičienė 

L. Paurienė 

E. Bielskytė-

Simanavičienė  
26. Rengti švietimo problemos analizes 

 

Parengti 14 švietimo problemų analizių I–IV ketvirtis E. Bakonis 

A. Gražytė 

E. Bielskytė-

Simanavičienė 

J. Jevsejevienė 

L. Paurienė 

R. Zablackė 

S. Balevičienė 

J. Tumlovskaja 

S. Vaičekauskienė 
27. Rengti NMVA metinį pranešimą Metinis pranešimas IV ketvirtis S. Vaičekauskienė 

E. Bakonis 

E. Kiseliovė 
28. Bendradarbiaujant su ŠMM, UPC, ITC ir NEC 

specialistais dalyvauti rengiant Mokinio 

pažangos vertinimo modelį 

(Darbas jungtinėje grupėje) I–III ketvirtis R. Ginčaitė –

Nenartovičienė 

03-02 ŠMM uždavinys: Paskatinti mokyklas bendrųjų kompetencijų ir santykių gerinimui. 

03-02-01 Priemonė: Įdiegti analize ir partneryste grįstą švietimo kokybės kultūrą. 
29. Dalyvauti EMILE mokyklų projekte, skatinant 

projekto mokyklų integruoto ugdymo kokybę 

(Darbas jungtinėje grupėje) 

 

I–IV ketvirtis 

 

J. Tumlovskaja 

L. Gudaitė 

 



30. Tęsti vidinį projektą „Besimokantys 

mokytojai – besimokantys mokiniai“  
skatinant mokytojų mokymąsi ir 

bendradarbiavimą ugdymo komandose 

Rekomendacijos dėl metodinių grupių 

mokyklose transformavimosi į 

mokytojų ugdymo komandas (2018 m.) 

IV ketvirtis L. Gudaitė 

04 ŠMM programos tikslas: Įgalinti jaunimą ir suaugusiuosius sėkmingai profesinei, socialinei ir kultūrinei veiklai. 

04-02-05 Priemonė: Stiprinti švietimo lyderių gebėjimus ir kokybės užtikrinimo ir stebėsenos galimybes. (Skatinti mokytojų ir 

švietimo skyrių specialistų tobulėjimą). 

31. Bendradarbiavimas su švietimo centrais, kaip 

panaudoti įsivertinimo duomenis 

kvalifikacijos krypčių numatymui; 

programoms rengti; 

Organizuojami seminarai 

Mokykloms ir savivaldybės specialistams (apie 

įsivertinimą, jo organizavimą, perėjimas nuo 

senos metodikos prie naujos) 

Seminaras įsivertinimo konsultantams 

Asociacijos KSM („Kokybės siekiančių 

mokyklų“ klubo veiklos palaikymas 

(konferencijos, internetinis puslapis) 

Stiprinti švietimo lyderių gebėjimus ir kokybės 

užtikrinimo ir stebėsenos galimybes skaityti 

paskaitas, pranešimus švietimo bendruomenės 

nariams  

 

6 seminarai  

(po 24 dalyvius kiekviename) 

 

3–6 seminarai 

pagal registraciją 

1 seminaras 

 

2 konferencijos – NMVA partneriai 

Pagal poreikį 

II–IV ketvirtis 

05-11, 

05-16, 

05-25, 

 

05-31, 

09-14, 

09-21 

II, III, IV 

ketvirtis 

seminaras 

04-12, 

04-19, 

09-28, 

I. Šedeckytė- 

Lagunavičienė 

J. Tumlovskaja 

L. Gudaitė 

R. Ginčaitė-

Nenartovičienė 

J. Tumlovskaja 

R. Ginčaitė –

Nenartovičienė 

 

 

L. Gudaitė 

L. Gudaitė 

J. Tumlovskaja 

R. Ginčaitė –

Nenartovičienė 



10-10, 

II, IV ketvirtis  

 

J. Tumlovskaja 

L. Gudaitė 

I. Šedeckytė- 

Lagunavičienė 

R. Ginčaitė –

Nenartovičienė 

J. Tumlovskaja 

NMVA 2017 m. prioritetas. Stiprinti NMVA viešuosius ryšius ir viešinti vykdomas veiklas. 

32. MOKYTOJO TV 

Mokytojų mokėjimo mokytis kompetencijos 

tyrimas ir kvalifikacijos tobulinimo formų 

paieška 

Mokyklų įsivertinimo ir išorinio vertinimo 

duomenų panaudojimas pedagogų 

kvalifikacijos programų pasiūlos sudarymui  

Kokybės siekiančių mokyklų klubas – 

mokyklų tobulėjimo erdvė 

Išorinio ir vidinio vertinimo poveikis 

mokyklos veiklos kokybei 

Laida parengtą pagal švietimo problemos 

analizę 

Kaip mokyklos įsivertina ir matuoja savo 

pažangą 

 

1 MOKYTOJO TV laida 

 

 

1 MOKYTOJO TV laida 

 

 

 

1 MOKYTOJO TV laida 

1 MOKYTOJO TV laida 

 

 

 

II ketvirtis 

04-20 

 

II ketvirtis 

05-18 

I ketvirtis 

03-07 

 

II ketvirtis 

05-04 

 

 

I. Šedeckytė- 

Lagunavičienė 

 

I. Šedeckytė- 

Lagunavičienė 

 

 

 

J. Tumlovskaja  

R. Pavlavičienė 

J. Tumlovskaja 

S. Vaičekauskienė 



1 MOKYTOJO TV laida 

 

1 MOKYTOJO TV laida 

IV ketvirtis 

 

IV ketvirtis 

E. Bakonis 

 

R. Ginčaitė-

Nenartovičienė 

33. Parengti tekstą švietimo spaudai („Švietimo 

naujienoms“) apie  mokytojų kvalifikacijos 

institucijose įvykusius įsivertinimo procesus 

Parengtas tekstas IV ketvirtis I. Šedeckytė- 

Lagunavičienė 

34. Švietimo informacinės sistemos (ŠVIS) 

pildymas mokyklų įsivertinimo informacija  

Pateikti ŠVIS‘ui 705 mokyklų, 

vykdančių bendrojo ugdymo programas, 

informaciją apie pažangos ataskaitų 

skelbimą viešai  

I–IV ketvirtis S. Vaičekauskienė 

R. Korenkienė 

J. Verikienė  

A. Genevičienė 

E. Kiseliovė 

R. E. Norkūnienė 
35. Skelbti išorinio vertinimo rezultatus, mokyklų 

veiklos kokybės įžvalgas 

2 straipsniai, apibendrinta informacija 6 

savivaldybėms 

 E. Kiseliovė 

R. E. Norkūnienė 

36. Parengti ir vykdyti visuomenės informavimo 

strategiją 

 

 

 

Parengtas visuomenės informavimo 

strategijos projektas 

 

Parengti ir publikuoti informaciniai 

pranešimai 

III ketvirtis 

 

 

I–IV ketvirtis 

E. Kiseliovė 

R. E. Norkūnienė 

I. Jašinauskienė 

1.2.11.6 (ŠMM 2017 m. planas). Užtikrinti NMVA veiklą. 
37. Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nuostatų 

įgyvendinimas 

Parengti ir įteisinti Nacionalinės 

mokyklų vertinimo agentūros darbo 

apmokėjimo sistemą 

I ketvirtis V. Jurgaitis 

M. Bilotienė 

Atnaujinti NMVA darbuotojų 

pareigybių aprašus 

I–II ketvirtis V. Jurgaitis 

M. Bilotienė 

Papildyti NMVA darbuotojų darbo 

sutartis, surinkti dokumentus, 

įrodančius pedagoginį ir vadybinį 

stažą 

I–IV ketvirtis G. Vingytė 

A. Rudžianskienė 



38. NMVA veiklos nuostatų įgyvendinimas Parengti 2017 metų NMVA veiklos 

plano projektą 

I–II ketvirtis V. Jurgaitis 

M. Bilotienė 

Parengti NMVA 2017–2020 metų 

strateginio plano projektą 

I–II ketvirtis V. Jurgaitis 

M. Bilotienė 

NMVA viešųjų pirkimų 

organizavimas 

I–IV ketvirtis A. Rudžianskienė 

G. Gaubienė 

NMVA archyvo tvarkymas I–IV ketvirtis A. Rudžianskienė 

NMVA turto ir buhalterinės apskaitos 

tvarkymas 

I–IV ketvirtis G. Kazakova 

39. Skaityklos veiklos koordinavimas, užimtumas, 

bibliotekos knygų fondų tvarkymas 

Agentūros bibliotekos knygų fondo 

patalpinimas eLABa (Lietuvos 

akademinės elektroninės bibliotekos) 

virtualių bibliotekų paieškos sistemoje  

I–IV ketvirtis B. Rutkauskienė 

D. Verbiejienė 

40. ES SF projektai 

Priemonė 09.2.1-ESFA-V-706 

Švietimo vertinimo ir stebėsenos sistemų 

sukūrimas 

„Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo 

vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ 

Parengtas projektas 

 

I–IV ketvirtis S. Vaičekauskienė 

L. Gudaitė 

M. Bilotienė 

A. Račkauskienė 

K. Kurtinys 

Tarptautinis bendradarbiavimas. SICI. EURYDICE. 
41. SICI veikla Dalyvavimas SICI renginiuose (3 žmonės 3 renginiuose) K. Kurtinys 

 
42. Koordinuotos Švietimo informacijos tinklo 

Eurydice, remiamo Europos Sąjungos Erasmus+ 

programos, veiklos 

 

 Parengtos 3 

lyginamosios studijos: 

„Aukštasis mokslas“; 

„Pilietinis ugdymas ir 

jaunimo 

dalyvavimas“; 

„Sisteminio lygmens 

stebėsena pagal 

Europa 2020 

prioritetus“, 2 teminės 

ataskaitos apie 

mokytojus ir apie 

IV ketvirtis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Verikienė 

R. Zablackė +  

pasitelkiami ekspertai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



migrantų integraciją). 

Atnaujinti tęstinių 

duomenų rinkinių 

„Faktai ir skaičiai“ 

duomenys 

(Nacionaliniai 

studentų mokesčiai ir 

paramos sistemos 

Europos aukštajame 

moksle; Švietimo 

sistemos diagramos; 

Mokymo laikas, 

Mokytojų atlyginimai). 

 

 

Išverstos iš anglų į 

lietuvių k. 2 ataskaitos 

„Mokymo laikas“ ir 

„Aukštasis mokslas: 

akademinis 

personalas“ 

 

Nacionalinių švietimo 

sistemos aprašų 

vertimas 

 

 Atnaujinta 

internetinėje 

platformoje švietimo 

sistemų enciklopedija 

Eurypedia/Lietuva 

(anglų ir lietuvių k.) 

  

 Dalyvauta 2 darbo 

grupės susitikimuose 

Briuselyje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II–IV ketvirtis  

 

 

 

 

 

 

I–IV ketvirtis  

 

 

 

 

I–IV ketvirtis 

 

 

 

 

 

II ir IV ketvirtis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Verikienė 

R. Zablackė + perkamos 

vertimo paslaugos 

 

 

 

 

J. Verikienė  

R. Zablackė + perkamos 

vertimo paslaugos 

 

 

J. Verikienė 

R. Zablackė + 

pasitelkiami ekspertai 

 

 

 

 

J. Verikienė  

R. Zablackė + 

pasitelkiami ekspertai 

 



 

Dalyvauta 

kasmetiniame 

Eurydice koordinatorių 

susitikime Briuselyje 

 

 Eurydice tinklo 

viešinimas  

 

III ketvirtis  

 

 

 

 

I–IV ketvirtis  

R. Zablackė 

 

 

 

 

 

+ perkamos paslaugos 

___________________________________________________________________________________ 


