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NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO LENTELĖ
Paraiškos kodas
Pareiškėjo pavadinimas
Projekto pavadinimas
Projektą planuojama įgyvendinti:
su partneriu (-iais)
be partnerio (-ių)
PIRMINĖ

PATIKSLINTA

Prioritetinis projektų
atrankos kriterijus (toliau –
kriterijus)
Projekto metu kvalifikaciją
tobulinantiems asmenims
yra užtikrinama darbo
vieta

Kriterijaus
paaiškinimai

vertinimo

aspektai

ir

Maksimalus
galimas
kriterijaus
vertinimo balas
Vertinama projekto veiklose kvalifikaciją
30
tobulinančių mokytojų dalis, kuri yra sudariusi
trišales sutartis tarp steigėjo (savininko, tos
mokymo įstaigos, kurioje dirba projekte
dalyvaujantis mokytojas), švietimo teikėjo
(mokymo įstaigos, kurioje dirba projekte
dalyvaujantis mokytojas) ir mokytojo dėl
įsipareigojimo užtikrinti mokytojo darbo vietą
ne mažiau kaip 2 metus po projekto pabaigos

Vertinimo
metu suteiktų
balų skaičius

Komentarai

2

Projekto veiklose dalyvauja
daugiau mokytojų

tuo atveju, jeigu projektui įgyvendinti bus
skirtas finansavimas.
Didesnį balą gauna projektai, kurių veiklose
kvalifikaciją tobulinančių mokytojų dalis, kuri
yra sudariusi trišales sutartis tarp steigėjo,
švietimo teikėjo ir mokytojo dėl įsipareigojimo
užtikrinti mokytojo darbo vietą ne mažiau kaip
2 metus po projekto pabaigos, procentais yra
didesnė.
Jei sutartyje numatyta ne mažiau kaip 2 metus
užtikrinti darbo vietą po projekto pabaigos:
nuo 1 iki 15 procentų projekte dalyvavusių
mokytojų - skiriami 5 balai;
nuo 16 iki 30 procentų projekte dalyvavusių
mokytojų - skiriama 10 balų;
nuo 31 iki 45 procentų projekte dalyvavusių
mokytojų - skiriama 15 balų;
nuo 46 iki 60 procentų projekte dalyvavusių
mokytojų - skiriama 20 balų;
nuo 61 iki 75 procentų projekte dalyvavusių
mokytojų - skiriami 25 balai;
nuo 76 ir daugiau procentų projekte
dalyvavusių mokytojų – skiriama 30 balų.
Vertinamas projekto veiklose kvalifikaciją
tobulinančių mokytojų skaičius. Mokytojų
skaičius pagrindžiamas unikalių dalyvių
duomenimis, pateiktais paraiškos 13 punkte
„Stebėsenos rodikliai“.
Didesnį balą gauna projektai, kurių veiklose
kvalifikaciją tobulina didesnis mokytojų
skaičius.
Jei projekto veiklose kvalifikaciją tobulina:
Nuo 66 iki 80 mokytojų – 5 balai;
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Nuo 81 iki 100 mokytojų – 10 balų;
Nuo 101 ir daugiau mokytojų – 20 balų.
Pareiškėjo ir (arba)
partnerio nuosavo įnašo
dydis

Vertinant paraišką, projektui suteikiamas
prioritetas skiriant balą, jeigu pareiškėjas ir
(arba) partneris įsipareigoja nuosavomis
(viešosiomis ir (arba) privačiosiomis) lėšomis
finansuoti didesnę projekto išlaidų dalį.
Vertinamas pareiškėjo ir (arba) partnerio
tinkamų finansuoti išlaidų nuosavo įnašo
santykis su visa projekto tinkamų finansuoti
išlaidų suma.
Skaičiuojama pagal formulę X = In/B*100; čia
B – visas biudžetas, In – nuosavas įnašas
(skaičiavimai atliekami remiantis Paraiškos 11
punkte pateikta informacija). Paraiškos
surikiuojamos nuo paraiškų, kuriose nuosavo
įnašo santykis su visa projekto tinkamų
finansuoti išlaidų suma yra didesnis, iki
paraiškų, kuriose nuosavo įnašo santykis su
visa projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
yra mažesnis.
Po 10 balų skiriama pirmosioms 20 proc.
paraiškų (jei gaunamas skaičius nėra sveikasis,
apvalinama pagal aritmetines taisykles iki
sveikojo skaičiaus; atitinkamai ši taisyklė
taikoma ir toliau), po 8 balus – kitoms 20 proc.
paraiškų, po 6 balus – dar kitoms 20 proc.
paraiškų, po 4 balus – dar kitoms 20 proc.
paraiškų, po 2 balus – paskutinėms 20 proc.
paraiškų. Jeigu pirmosios paraiškos, pagal
kurias įsipareigojimas nuosavomis lėšomis
finansuoti projekto tinkamų finansuoti išlaidų
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dalį yra vienodas, sudaro daugiau nei 20 proc.
paraiškų, visoms joms skiriama po 10 balų. Po
8 balus skiriama pirmosioms 20 proc. likusių
paraiškų, po 6 balus – kitoms 20 proc. paraiškų
ir t. t. Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma,
jeigu susidaro daugiau nei 20 proc. 8 balais
vertinamų paraiškų, surinkusių vienodą balų
skaičių. Visoms joms skiriama po 8 balus, o
likusioms tuo pačiu principu skiriama mažiau
balų.
Apvalinimas atliekamas taip: sveikąjį skaičių
paliekame tokį patį, jeigu pirmas po kablelio
esantis skaičius yra nuo 0 iki 4; sveikąjį skaičių
padidiname vienetu, jeigu pirmas po kablelio
esantis skaičius yra nuo 5 iki 9.
Mokytojų kvalifikacijos
tobulinimo programų
kokybė

Didesnis
balų
skaičius
suteikiamas
projektams, kuriuose numatyta, kad mokytojai
kvalifikaciją tobulina pagal ilgesniam laikui
akredituotą studijų programą.
Jei studijų programa (-os) akredituota (-os) tik
3 metams – 10 balų;
Jei studijų programos akredituotos 3 metams ir
6 metams – 15 balų;
Jei studijų programa (-os) akredituota (-os) tik
6 metams – 20 balų.
Vertinama pagal registruotų programų sąrašą,
kuris vadovaujantis Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio
23 d. įsakymo Nr. V-1335 „Dėl studijų,
mokymo programų ir kvalifikacijų registro
objektų
registravimo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“ (toliau – Registravimo tvarkos
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aprašas) nuostatomis, yra skelbiamas Atviros
informavimo, konsultavimo, orientavimo
sistemos (AIKOS) interneto svetainėje adresu
www.aikos.smm.lt.
Suma:
Minimali privaloma surinkti balų suma:

100
45

____________________________________
(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo
asmens pareigų pavadinimas)

______________________
(data)

* Jei pildoma popierinė versija

_________________________________________

___________________________
(vardas ir pavardė, parašas*)

