
 
 
  
 

 

... savivaldybės (-ių) švietimo pažangos planas  

(Jungtinės veiklos sutarties priedas) 

1. Remdamiesi „Tūkstantmečio mokyklų“ (toliau – TŪM) programos tikslais ir uždaviniais bei savivaldybės (-ių) švietimo būklės apžvalga / ataskaita 

(-omis) ir kitais aktualiais dokumentais, glaustai pateikite išgrynintą (kiekvienos) savivaldybės švietimo situaciją ir pagrindinę problematiką 

(aktualią TŪM programai), suformuluokite savivaldybės (-ių) pažangos plano tikslą (-us) ir uždavinius.  

Kiekviena savivaldybė pažangos plano formos skiltis pildo atskirai.  

 

Savivaldybės pavadinimas  
(jeigu planą rengia daugiau nei viena savivaldybė) 

Problematika (aktualios problemos, kurias savivaldybė spręs dalyvaudama TŪM programoje) (iki 1 000 žodžių) 
Įvardinti savivaldybės problemines sritis ir /ar spręstinas problemas (ne daugiau nei 3), kurios siejasi su strateginiais savivaldybės dokumentais, pažangos ataskaita bei Bendruoju 

tinklo pertvarkos planu. 

 

 

Pažangos plano tikslai (-ai) ir uždaviniai 
Savivaldybė formuluoja ne daugiau kaip 3 tikslus ir ne daugiau kaip po 4 uždavinius kiekvieno tikslo įgyvendinimui. Savivaldybės uždaviniai turi būti susiję su TŪM programos 

uždaviniais ir programos rodikliais*.  
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* TŪM programos II skyriaus 10 punktas: 

„10. Programos uždaviniai: 

10.1. skatinti kiekvienoje savivaldybėje pokyčius, nukreiptus į veikiančių mokyklų stiprinimą ir mokinių pasiekimų gerinimą jose; 

10.2. diegti mokyklose socialines inovacijas, padedančias mokyklų bendruomenėms edukacinėmis priemonėmis įveikti arba sumažinti socialinių veiksnių (nepalanki mokinio socialinė, ekonominė ir kultūrinė aplinka, nepakankamas 
švietimo paslaugų prieinamumas ir pan.) įtaką mokinių, jų šeimų, vietos bendruomenės ir visuomenės socialinei raidai ir vystymuisi; 

10.3.  įgalinti mokyklų pedagoginius darbuotojus bendradarbiauti taikant įtraukties principus, kurti ugdymo(si) metodų įvairovę ir kuo anksčiau atpažinti individualius ugdymo(si) poreikius ir pagal kiekvieno galias ugdyti įvairių 

ugdymosi poreikių turinčius mokinius; 
10.4. diegti tinklaveika grįstą ugdymo organizavimą, atveriant galimybes materialiaisiais, intelektiniais ir žmogiškaisiais ištekliais naudotis kitų mokyklų mokiniams ir mokytojams; 

10.5. modernizuoti mokyklų infrastruktūrą, siekiant įveiklinti turimą bei, esant poreikiui, sukurti naują.“ 

V-137 „Dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos patvirtinimo“ (e-tar.lt).  

  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9b589cd082b511ecbd43a994b3e2e1cb
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2. Toliau pateiktoje lentelėje įrašykite visas savivaldybėje esančias mokyklas, atitinkančias TŪM programoje nurodytus kriterijus**. Įvardykite 

kiekvienos mokyklos bendrą vertinimą (stipriąsias, silpnąsias puses). Nurodykite, kurios iš šių mokyklų planuojama, kad dalyvaus TŪM 

programoje. 

 

Savivaldybės pavadinimas  
(jeigu planą rengia daugiau nei viena savivaldybė) 

Mokyklos pavadinimas Bendras mokyklos vertinimas – stiprios ir tobulintinos 

veiklos (iki 200 žodžių vienai mokyklai aprašyti) 

Ar dalyvaus TŪM programoje? 

(dalyvaus / nedalyvaus) 

 Mokyklos bendras vertinimas skirtas pagrįsti, kodėl vienos mokyklos buvo 

pasirinktos dalyvauti TŪM programoje, o kitos – ne. Taip pat atskleisti, 

kur tinklaveika naudingiausia ir  kaip geriausia ją įgyvendinti.  

 

   

   

   

   
* Pagal TŪM programos 20.5 papunktį: 
„20.5. į Programą planuojama įtraukti mokyklas, atitinkančias šiuos kriterijus: 

20.5.1. mokyklos savininkė arba viena iš dalininkų yra savivaldybė (kai valstybė nedalyvauja dalininkės teisėmis); 

20.5.2. mokykla, organizuodama priėmimą, nevykdo mokinių atrankos; 
20.5.3. mokykloje pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas besimokančių mokinių skaičius, įskaitant visus jos skyrius, einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. yra ne mažesnis kaip 200 (netaikoma naujai steigiamoms 

mokykloms).“ 

V-137 „Dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos patvirtinimo“ (e-tar.lt). 
  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9b589cd082b511ecbd43a994b3e2e1cb
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3. Partneriai***, dalyvaujantys įgyvendinant švietimo pažangos planą (pvz., universitetai, muziejai, nevyriausybinės organizacijos ir kt.).  

Savivaldybės pavadinimas  
(jeigu planą rengia daugiau nei viena savivaldybė) 

 

*** Organizacijos, bendradarbiaujančios su savivaldybėmis ir TŪM programoje dalyvaujančiomis mokyklomis plane numatytų veiklų įgyvendinimo procese. 

Atsižvelgiant į Savivaldybės švietimo pažangos plano vertinimo kriterijų – 3.2 papunktį: 

„3.2.1. Plane numatyti konkretūs partneriai, dalyvaujantys įgyvendinant planą (pvz. universitetai, muziejai, nevyriausybinės organizacijos ir kt.).  

3.2.2. Ar pasirinkti partneriai turi pakankamą kompetenciją ir patirtį konkrečioms veikloms vykdyti?“ 

V-137 „Dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos patvirtinimo“ (e-tar.lt) priedas. 

 

  

Partnerio 

pavadinimas 

Adresas Su kuria savivaldybe 

bendradarbiauja? (jei 

planą rengia kelios 

savivaldybės)  

Pasirinkimo pagrindas  

 (partnerių kompetencija ir patirtis įgyvendinant 

veiklas TŪM programoje numatytose mokyklų 

tobulinimo srityse)  (iki 200 žodžių vienam 

partneriui aprašyti) 

Partnerystės sritis 
(STEAM, LYDERYSTĖ, 

KULTŪROS EDUKACIJA, 

ĮTRAUKTIS) ir planuojamos 

vykdyti veiklos 

   Nurodyti, kokią patirtį (pvz.: vykdytas ir vykdomas veiklas, jų 

trukmę ir pan.) pasirinktas partneris turi veiklos srityje, 

kurioje bendradarbiaus su savivaldybe.  

 

     

     

     

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9b589cd082b511ecbd43a994b3e2e1cb
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4. Lentelėje pateikite rodiklius ir jų reikšmes, kuriuos savivaldybė įsipareigoja pasiekti įgyvendinamomis TŪM programos veiklomis (pradinė 

rodiklio reikšmė fiksuojama atitinkamai: 2021 metų – ketinant dalyvauti TŪM programoje 2022 metais, 2022 metų – ketinant dalyvauti 2023 

metais): savivaldybei privalomus TŪM programos rodiklius, ne mažiau kaip tris savivaldybių pasirenkamuosius pažangos rodiklius, ne mažiau 

kaip 4 (kiekybinius ir / ar kokybinius) papildomus savivaldybės nustatytus rodiklius. Jeigu dalyvauja daugiau nei viena savivaldybė, kiekviena 

savivaldybė pildo atskiras lenteles.  

Savivaldybės pavadinimas  

(jeigu planą rašo daugiau nei viena savivaldybė) 
(Pildoma kartu su Tūkstantmečio mokyklų akademijos ekspertais.) 

Rodiklis Pradinė reikšmė Siekiama reikšmė įgyvendinus 

pažangos planą 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent 

pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį 

pasiekusių mokinių dalis (proc.) 

  

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent 

pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį 

pasiekusių mokinių dalis (proc.) 

  

Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie 

yra jungtiniai, dalis (proc.) 

  

Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių 

skaičius bendrojo ugdymo mokyklose 

  

 

Įrašykite TIK pasirinktų rodiklių reikšmes.  
(Pildoma kartu su Tūkstantmečio mokyklų akademijos ekspertais. Svarbu, kad pasirinkti rodikliai būtų tiesiogiai susiję su lentelėje nurodyta problematika bei savivaldybės 

iškeltais tikslais ir uždaviniais.) 

Rodiklio pavadinimas Pradinė reikšmė Siekiama reikšmė įgyvendinus 

pažangos planą 

Jaunesnių nei 50 metų bei 50 metų ir vyresnio amžiaus 

mokytojų skaičiaus santykis (skaičius) 

 
 

Daugiau kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą turinčių 

darbuotojų dalis (proc.) 
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Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese 

dalyvaujančių 3–5 metų amžiaus vaikų dalis (proc.) 

 
 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų 

integruotai bendrosios paskirties mokyklose, dalis (proc.) 

 
 

Bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų, kuriuose 

yra mažiau kaip 8 mokiniai, dalis (proc.) 

 
 

Naujai komplektuojamų priešmokyklinio ugdymo grupių, 

kuriose yra ne daugiau kaip 20 mokinių, dalis (proc.) 

 
 

Naujai komplektuojamų bendrojo ugdymo mokyklų 

bendrosios paskirties 1 klasių komplektų, kuriuose yra ne 

daugiau kaip 24 mokiniai, dalis (proc.) 

 
 

Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis (proc.) 
 

 

Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių 

abiturientų dalis (proc.) 

 
 

Pareigybės dalis, tenkanti vienam pedagoginiam 

darbuotojui (vnt.) 

 
 

Švietimo įstaigų, kuriose nėra nuolatinio vadovo daugiau 

kaip 12 mėnesių, dalis nuo bendro švietimo įstaigų 

skaičiaus (proc.) 

 
 

Neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių 

dalis (proc.) 

 
 

Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100 mokinių, 

skaičius 
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Lentelėje toliau įrašykite ne mažiau kaip 4 (kiekybinius ir / ar kokybinius) papildomus savivaldybės nustatytus rodiklius, atsižvelgdami į numatomas 

įgyvendinti veiklas kiekvienai TŪM programos 27 punkte nustatytai sričiai***. 

Rodiklio pavadinimas ir aprašymas (kaip šio plano 

priedą reikia pateikti unikalių rodiklių lenteles) 

Pradinė reikšmė Siekiama reikšmė įgyvendinus 

pažangos planą 
Kaip pavyzdį naudoti TŪM programos rodiklių lenteles esančias V-

153 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos... (e-tar.lt) 4 

priede. 

 
 

  
   
   
 

*** 27. Programoje dalyvaujančios mokyklos veiklą tobulina visose šiose srityse: 

27.1. lyderystė veikiant; 

27.2. įtraukusis ugdymas; 

27.3. kultūrinis ugdymas; 

27.4. gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų ir kūrybiškumo (STEAM – angl. Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) (toliau – STEAM) ugdymas. 

V-137 „Dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos patvirtinimo“ (e-tar.lt). 

 

  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/62775900836f11ecbd43a994b3e2e1cb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/62775900836f11ecbd43a994b3e2e1cb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/62775900836f11ecbd43a994b3e2e1cb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9b589cd082b511ecbd43a994b3e2e1cb
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5. Planuojamos mokyklų tobulinimo veiklos TŪM programoje numatytose srityse (lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, 

STEAM ugdymas). 

Savivaldybės pavadinimas  
(jeigu planą rengia daugiau nei viena savivaldybė) 

Planuojama veikla sričiai stiprinti Kuriose mokyklose planuojamos vykdyti?  Kurios mokyklos dalyvaus veikloje 

per tinklaveiką? Kokia forma? 

LYDERYSTĖ 

 Įvardinti TŪM programoje dalyvaujančias mokyklas, kurios 

organizuos ir kuriose vyks veiklos. 

Įvardinti mokyklas, kurios per tinklaveiką 

dalyvaus TŪM programoje dalyvaujančių 

mokyklų vykdomose veiklose. Įvardykite, kaip 

vyks jų dalyvavimas – ar dalyvaus tam tikrų 

dalykų mokytojai, ar kartu dirbs mokyklų 

administracijos ir pan. 

   

   

   

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS 

   

   

   

KULTŪRINIS UGDYMAS 

   

   

   

STEAM UGDYMAS 
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6. Lentelėje nurodykite mokyklose planuojamas vykdyti veiklas*****, jų pagrįstumą ir įgyvendinti reikalingas išlaidas. Kiekviena savivaldybė pildo 

atskirą lentelę. 

Savivaldybės pavadinimas  

(jeigu planą rašo daugiau nei viena savivaldybė) 

 

Veiklos 

Nr. 

Veiklos 

pavadinimas 

 

Kuriai (-ioms) 

mokyklų veiklos 

tobulinimo sričiai 

(-ims) priskiriama 

ši veikla 

(lyderystė, 

įtrauktis, 

kultūrinis 

ugdymas, STEAM 

ugdymas)? 

Veiklos poreikio ir 

naudingumo pagrindimas 

(kuriam (-iems) savivaldybės 

uždaviniui (-iams) atliepti 

skirta ši veikla (nurodykite 

uždavinio numerį), kaip 

numatoma veikla skatins 

tobulinimą, kaip remsis 

sėkmingais veiklos (-ų) 

vykdymo požymiais, sieks 

gerinti numatytus TŪM 

programos rodiklius, kaip 

veikla prisidės prie uždavinio 

įgyvendinimo, koks yra 

numatomas veiklos rezultatas, 

prie kokio rodiklio pokyčio 

prisidės ši veikla?) 

Veiklos poveikio 

matavimo 

periodiškumas ir 

būdai (kiekybiniai ir 

kokybiniai veiklų 

rodikliai) 

 

Veiklos 

trukmė, 

įgyvendinimo 

laikotarpis 

(gali būti 

preliminarus) 

Dokumentai, 

į kuriuos 

įtraukiama 

numatoma 

veikla (pvz., 

savivaldybės 

strateginis 

planas, 

veiklos 

planas, 

mokyklų 

ugdymo 

planai...) 

Planuoja

mos 

išlaidos, 

Eur 

Nuoroda į 

susijusią 

Investicijų 

projekto dalį 

(prielaidų lapo 

punkto Nr.) 

Infrastruktūra 

1.       Nepildyti 

iki 

2022.06.27 

Nepildyti iki 

2022.06.27 

2.         

3.         

4.         

...         

         

Įranga ir mokymo priemonės 

         

         



  

10 
 

         

         

Mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas 

         

         

         

         

Tinklo mokyklų išteklių prieinamumo gerinimas 

         

         

         

Ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimas 

         

         

         

         
***** 1. Mokytojų kvalifikacijai tobulinti skirtos veiklos turi atitikti Švietimo įstatymo ir Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių 

vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatus, patvirtintus švietimo, mokslo ir sporto ministro. 

2. NVŠ veiklos turi atitikti savivaldybės vertinimo tvarkoje numatytus kriterijus. 

3. Planuojant veiklas būtina atsižvelgti į TŪM programos apraše pažymėtus sėkmingos lyderystės veikiant, įtraukties, kultūrinės edukacijos ir STEAM ugdymo požymius. 
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7. Informacija apie biudžeto paskirstymą projekto partneriams pagal JVS (savivaldybėms, rengiančioms šį planą, ir 2 skyriuje nurodytoms TŪM 

programoje dalyvaujančioms mokykloms****). 

Savivaldybės pavadinimas  
(jeigu planą rengia daugiau nei viena savivaldybė) 

Nepildyti iki 2022.06.27 

Eil. Nr. Veiklos Nr. Savivaldybės arba mokyklos pavadinimas Prašomos skirti lėšos, Eur. 

 Išvardyti visų veiklų, kurias organizuoja savivaldybė arba 

mokykla, numerius. 
 Nurodyti bendrą visoms veikloms 

vykdyti reikalingą sumą, Eur. 

    

    

    

    

**** Jei savivaldybė ar mokykla nepatiria išlaidų, lentelės „Prašomos skirti lėšos, Eur“ skiltyje rašoma 0 Eur. 
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8. Savivaldybės švietimo pažangos plane numatytų veiklų atitiktis horizontaliesiems principams ir aktyvus prisidėjimas prie jų įgyvendinimo.  
Pagal „2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-

03-01-01 Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas“ skirsnį „3. Reikalavimai horizontaliųjų principų įgyvendinimui“. 

 

Savivaldybės pavadinimas  
(jeigu planą rengia daugiau nei viena savivaldybė) 

 

Horizontalusis principas Veiklos tiesiogiai susiję su principu  

(nurodyti TIK veiklų numeriai) 

Kaip užtikrinsite, kad numatytos veiklos atitiktų šiuos 

principus? 

Darnaus vystymosi principas 

 

  

Lygių galimybių visiems principas 

 

  

Nedarome reikšmingos žalos 

principas 

 

Detalizuotas principo aprašymas: V-153 

„Dėl 2021–2030 m. plėtros programos 

valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos... (e-tar.lt) 3 

priedas 

  

Plano atitiktis Lietuvos 

Respublikos teritorijos bendrojo 

plano 1 priedo reikalavimams 

Plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 29 d. 

  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/62775900836f11ecbd43a994b3e2e1cb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/62775900836f11ecbd43a994b3e2e1cb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/62775900836f11ecbd43a994b3e2e1cb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/62775900836f11ecbd43a994b3e2e1cb
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nutarimu Nr. 789 „Dėl Lietuvos 

Respublikos teritorijos bendrojo plano 

patvirtinimo“, 1 priedas: 64 punktas, 71 

punktas, 145 punktas, 146 punktas, 151 

punktas, 152 punktas, 174 punktas 

Savivaldybės švietimo pažangos plano vertinimo kriterijų „3.3.2. Ar suplanuotos veiklos nesidubliuoja su kitomis suplanuotomis pažangos priemonėmis?“ ESFA vertina atskirai. 

V-137 „Dėl „Tūkstantmečio mokyklų“ programos patvirtinimo“ (e-tar.lt) priedas. 

  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9b589cd082b511ecbd43a994b3e2e1cb
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9. Kokios yra šio pažangos plano vykdymo rizikos ir numatytos jų valdymo priemonės. 

 

Savivaldybės pavadinimas  
(jeigu planą rengia daugiau nei viena savivaldybė) 

Rizikos pavadinimas Rizikos lygmuo (mažas, vidutinis, didelis) Rizikos valdymo būdai 

   

   

   

 

 

 

 

 

 


