
 

 

 

 

PATVIRTINTA 

Nacionalinės švietimo agentūros 

direktoriaus 

2023 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. VK-101        

 

PROJEKTO „SKAITMENINĖ ŠVIETIMO TRANSFORMACIJA (,,EDTECH)“  

(NR. ŠMSM-V-004-0001) BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ATRANKOS  

HIBRIDINIO (NUOTOLINIO) MOKYMO ĮRANGAI GAUTI APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Projekto „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ (Nr. ŠMSM-V-004-0001) 

bendrojo ugdymo mokyklų atrankos hibridinio (nuotolinio) mokymo įrangai gauti aprašas (toliau – 

Aprašas) reglamentuoja Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – Agentūra) vykdomame projekte 

„Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ (toliau – projektas) mokyklų atrankos sąlygas ir 

kriterijus numatytai įsigyti hibridinio (nuotolinio) mokymo įrangai gauti. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 

ir Nacionalinės švietimo agentūros 2022 m. rugpjūčio 10 d. pasirašyta projekto sutartimi ir 2021–

2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

švietimo plėtros programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 1 d. 

nutarimu Nr. 1016 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos patvirtinimo“, 2021–2027 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos 

kartos Lietuva“ administravimo taisyklėse ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, 

patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 

2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, ir jose nurodytuose Europos Sąjungos ir 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. Hibridinės mokymo įrangos komplektas (toliau – įrangos komplektas) – kompiuterizuota 

mokytojo darbo vieta, suteikianti galimybę vienu metu vesti kontaktines ir nuotolines pamokas. Įrangos 

komplektą preliminariai sudaro: kompiuteris su reikalingais priedais, interaktyvusis ekranas, vaizdo 

kamera, mikrofonas, garso kolonėlės. 

3.2. Hibridinis mokymas – mokymo proceso organizavimo būdas, kai lygiagrečiai derinami 

nuotolinis ir kasdienis (kontaktinis) mokymo būdai. Hibridinio mokymo metu dalis mokinių mokosi 
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klasėje kasdieniu (kontaktiniu) būdu, o dalis tuo pačiu metu jungiasi prie pamokos iš išorės / namų ir 

mokosi nuotoliniu būdu, naudodamiesi technologijomis. 

3.3. Jungtinė mokykla suprantama kaip mokykla, turinti filialą ar skyrių, esantį kitoje 

gyvenamojoje vietovėje ir vykdantį atitinkamo lygmens bendrojo ugdymo programas; įsteigta sujungus 

dvi ar daugiau bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių atitinkamo lygmens bendrojo ugdymo programas 

ir toliau veikiančių tose pačiose patalpose; bendroji bendrojo ugdymo mokykla, turinti specialiojo 

ugdymo skyrių (specialiąsias klases), vykdantį atitinkamo lygmens bendrojo ugdymo programas; 

savivaldybės mokykla, esanti savivaldybės teritorijos pakraštyje ir finansuojama kelių 

savivaldybių; mokyklos, sudariusios jungtinės veiklos (asociacijos) sutartį (https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402875/asr).  

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip yra apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatyme.  

II SKYRIUS 

ATRANKOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TIKSLAS, APIMTYS IR PRINCIPAI 

5. Bendrojo ugdymo mokyklų (toliau – mokyklos) atrankos hibridinei (nuotolinei) įrangai 

gauti proceso tikslas – pagal nustatytus atrankos kriterijus atrinkti mokyklas, kuriose bus įrengti įrangos 

komplektai. 

6. Planuojamas įrengti įrangos komplektų skaičius – 500 vnt. 

7. Vienai mokyklai gali būti skiriami ne daugiau nei trys įrangos komplektai. Pareiškėjas 

įvertina savivaldybėse esančių mokyklų parengtumą, atsižvelgdamas į toliau pateikiamus atrankos 

kriterijus ir suteikiamus balus, bei išdėsto mokyklas pagal pirmumą paraiškos formoje / užpildo 

informaciją. Informacija apie mokyklas pildoma nuo daugiausiai (pirma paraiškoje) iki mažiausiai 

(paskutinė paraiškoje) surinktų balų. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, yra atsakingas už pateikiamos 

informacijos teisingumą. 

8. Iš anksto nustatomos įrangos komplektų proporcijos pagal apskritis (nepaskirsčius visų 

įrangos komplektų konkrečiai apskričiai / savivaldybių grupei, atrankos komisijos sprendimu jie gali 

būti perskirstytos kitoms): 

Nr. Apskritys / savivaldybių grupės Įrangos 

komplektų 

skaičius 

(vnt.) 

1. Alytaus apskritis (savivaldybės: Alytaus miesto, Alytaus rajono, Druskininkų, 

Lazdijų rajono, Varėnos rajono) 

23 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402875/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402875/asr
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2. Kauno apskritis (savivaldybės: Birštono, Jonavos rajono, Kaišiadorių rajono, 

Kauno miesto, Kauno rajono, Kėdainių rajono, Prienų rajono, Raseinių rajono) 

91 

3. Klaipėdos apskritis (savivaldybės: Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, 

Kretingos rajono, Neringos, Palangos miesto, Skuodo rajono, Šilutės rajono) 

56 

4. Marijampolės apskritis (savivaldybės: Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, 

Šakių rajono, Vilkaviškio rajono) 

30 

5. Panevėžio apskritis (savivaldybės: Biržų rajono, Kupiškio rajono, Panevėžio 

miesto, Panevėžio rajono, Pasvalio rajono, Rokiškio rajono) 

35 

6. Šiaulių apskritis (savivaldybės: Akmenės rajono, Joniškio rajono, Kelmės 

rajono, Pakruojo rajono, Radviliškio rajono, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono) 

53 

7. Tauragės apskritis (savivaldybės: Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono, 

Tauragės rajono) 

19 

8. Telšių apskritis (savivaldybės: Mažeikių rajono, Plungės rajono, Rietavo, Telšių 

rajono) 

24 

9. Utenos apskritis (savivaldybės: Anykščių rajono, Ignalinos rajono, Molėtų 

rajono, Utenos rajono, Visagino, Zarasų rajono) 

20 

10. Vilniaus apskritis (savivaldybės: Elektrėnų rajono, Šalčininkų rajono, Širvintų 

rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus miesto, 

Vilniaus rajono) 

149 

9. Atrankos vykdymo principai: 

9.1. objektyvumas – atranka vykdoma dalykiškai, nešališkai, be išankstinių nuostatų, 

vadovaujantis Aprašu;  

9.2. skaidrumas – atranka grindžiama nustatytais kriterijais ir vertinimo procedūromis;  

9.3. viešumas – informacija apie kvietimą teikti paraiškas skelbiama viešai.  

III SKYRIUS 

ATRANKOS ORGANIZAVIMO PROCESAS 
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10. Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas Agentūros interneto svetainėje 

(https://www.nsa.smm.lt/ ir/ar kituose tinklalapiuose) ir pareiškėjams siunčiamas elektroniniu paštu.  

11. Kvietime nurodomi keliami reikalavimai, informacija, kada, kur ir iki kada priimamos 

paraiškos (Aprašo priedas); telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, kuriuo galima kreiptis dėl 

informacijos apie atranką; kita papildoma informacija.  

12. Galimi pareiškėjai – savivaldybių administracijos, LR švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija. 

13. Vienas pareiškėjas teikia vieną paraiškos formą (formoje pildoma informacija apie visas 

mokyklas, kurioms planuojamas įrangos komplektas). 

14. Paraiškos, kurios užpildomos netinkamai / nevisiškai, vertinamos pagal pateiktą 

informaciją ir tikslinamos nebus.  

15. Paraiška, pateikta po kvietime nurodyto termino pabaigos, nevertinama.  

16. Atranką vykdo Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtinta atrankos komisija (toliau – 

Komisija), kurią sudaro ne mažiau nei 3 (trys) asmenys.  

17. Sprendimus Komisijos nariai priima posėdyje, kuris yra teisėtas, jei jame dalyvauja visi 

Komisijos nariai. Komisijos nariai, negalintys dalyvauti posėdyje, turi teisę nuomonę ir sprendimą 

pateikti elektroniniu paštu arba raštu.  

18. Komisija vertina paraiškos atitiktį Aprašo IV skyriuje nurodytiems kriterijams.  

19. Komisijos sprendimas dėl atrinktų mokyklų įforminamas protokolu ir priimamas ne vėliau 

kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Agentūros nurodyto paraiškų pateikimo termino pabaigos.  

20. Apie atrankos rezultatus pareiškėjai informuojami per 10 (dešimt) darbo dienų nuo 

sprendimo dėl atrankos rezultatų priėmimo.  

IV SKYRIUS 

ATRANKOS KRITERIJAI 

21. Paraiška turi atitikti privalomus ir specialiuosius atrankos kriterijus. Pareiškėjai pagal 

toliau nurodomus atrankos kriterijus paraiškose: 

- įvardija ir išdėsto pagal svarbą mokyklas, kurioms reikalingi įrangos komplektai; 

- įvertina savivaldybėse esančių mokyklų atitiktį ir užpildo paraiškas; 

- pateikia kriterijų atitikties pagrindimus. 

22. Komisija vertina pateiktą informaciją ir sudėlioja paraiškas į eilę pagal apskritis, pagal 

surinktų balų skaičių. Nustatomi šie atrankos kriterijai: 

 

Privalomi kriterijai Pagrindimas 

Įrangos komplektai neskiriami mokykloms, kurios 

gavo / gaus įrangą dalyvaudamos „Tūkstantmečio 

mokyklų“ programos projekte. 

(Patvirtinama, kad mokykla, kuriai 

prašomas įrangos komplektas, 

nedalyvauja / nedalyvaus 

https://www.nsa.smm.lt/
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„Tūkstantmečio mokyklų“ 

programos projekte.) 

Įrangos komplektai neskiriami mokykloms, kurios 

pagal galiojantį bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos planą bus uždaromos ir (ar) kuriose 

mokosi mažiau nei 200 mokinių. 

 

(Patvirtinama, kad pagal 

galiojantį bendrojo ugdymo 

mokyklų tinklo pertvarkos planą 

mokyklos neplanuojama uždaryti 

ir (ar) mokykloje mokosi daugiau 

nei 200 mokinių – pateikiama 

nuoroda į savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 

planą ar kt. informaciją.) 

 

Specialieji kriterijai 
Pagrindimas Balai 

Mokyklos yra jungtinės.  

 

(Pateikiama atitiktis 

Aprašo 3.3 punkto 

nuostatoms, 

pavyzdžiui, sudaryta 

jungtinės veiklos 

sutartis – pateikiama 

internetinė nuoroda.) 

20 

Mokyklos, kurių nuostatuose yra 

įteisintas nuotolinis mokymas.  

(Numatyta mokyklos 

nuostatuose – 

pateikiama 

internetinė nuoroda.) 

20 

Mokyklos, kurios planuoja 

organizuoti nuotolinį ugdymą dėl 

antros užsienio kalbos (Europos 

Sąjungos darbinės – anglų, vokiečių, 

prancūzų) mokytojų trūkumo.  

(Numatyta mokyklos 

ugdymo plane – 

pateikiama 

internetinė nuoroda.) 

20 

Mokykla įsipareigoja, kad dalyvaus 

išbandant prototipus (išbandant 

„EdTech“ projekto veiklų metu 

sukurtą metodinę (pagalbos) 

medžiagą mokytojams, dirbantiems 

(Pateikiamas 

patvirtinimas / 

pagrindimas. Atitiktis 

dėl dalyvavimo 

veikloje 

„Informatikos 

30 
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nuotoliniu, mišriu ir hibridiniu būdu) 

(10 balų). 

Mokykla dalyvavo / dalyvauja 

„EdTech“ projekto veiklose, 

išbandant inovatyvius skaitmeninius 

produktus (10 balų). 

 

Mokyklos mokytojai dalyvauja 

„EdTech“ projekto veikloje 

„Informatikos mokslų magistro 

kvalifikacinio laipsnio ir papildomos 

dalykinės kompetencijos įgijimas“ 

(10 balų). 

 

Balai sumuojami. 

mokslų magistro 

kvalifikacinio 

laipsnio ir 

papildomos dalykinės 

kompetencijos 

įgijimas“ pateikiama 

pagal kvietime 

pridedamą 

informaciją.) 

Pateikiama (savivaldybių 

administracijų švietimo skyrių arba 

LR švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos) rekomendacija ir 

išsamūs pagrindimai (raštu), kad 

mokyklai yra skiriamas prioritetas. 

Nurodomi argumentai, kokia 

problema bus sprendžiama.  

Iki 10 balų, kai pateikiama 

rekomendacija ir atskleidžiama, 

kokia aktuali problema bus 

sprendžiama. 

Iki 5 balų, kai pateikiama 

rekomendacija, tačiau aiškiai nėra 

aprašoma problema ir atskleidžiamas 

jos aktualumas. 

0 balo, kai nėra pateikiama 

rekomendacija ir pagrindimas. 

(Pateikiama 

rekomendacija ir  

pagrindimas) 

10 arba 5, arba 0 balų 
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23. Įrangos komplektai mokykloms skiriami, atsižvelgiant į Aprašo 8 punkte suplanuotus 

kiekius.  

24. Vertinant paraiškas, specialiųjų kriterijų balai sumuojami ir nustatoma paraiškų eilė.  

25. Atrenkamos paraiškos, surinkusios didžiausią balų skaičių.  

V SKYRIUS 

KITOS SĄLYGOS 

26. Agentūra organizuoja įrangos komplektų įsigijimo viešuosius pirkimus ir įsipareigoja 

bendradarbiauti komplektus įrengiant atrinktose mokyklose. Planuojama tai atlikti per 6 (šešis) mėnesius 

nuo paraiškų vertinimo pabaigos.  

27. Pareiškėjai įsipareigoja bendradarbiauti ir užtikrinti tinkamą įrangos komplektų įrengimą 

klasėse bei pasirašyti perduodamų įrangos komplektų valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise 

sutartį, paskirti asmenį, kuris būtų atsakingas už turto priėmimą, ir užtikrinti, kad turtas būtų naudojamas 

pagal paskirtį, o turto sugadinimo ar praradimo atveju užtikrinti, kad turtas būtų atstatytas. 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

28. Aprašas, jo pakeitimai ar papildymai tvirtinami Agentūros direktoriaus įsakymu projekto 

vadovo teikimu.  
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Projekto „Skaitmeninė švietimo 

transformacija („EdTech“)“ (Nr. ŠMSM-

V-004-0001) bendrojo ugdymo mokyklų 

atrankos hibridinio (nuotolinio) mokymo 

įrangai gauti aprašo 

priedas 

* Vienas pareiškėjas teikia vieną paraiškos formą. Informacija apie mokyklas pildoma nuo 

daugiausiai balų iki mažiausiai balų surinkusios mokyklos. 

(Paraiškos hibridinio (nuotolinio) mokymo įrangai forma) 

 

1. Pareiškėjas (institucijos pavadinimas, kontaktiniai duomenys). 

2. Už paraišką atsakingo asmens duomenys (vardas, pavardė, pareigos, 

telefonas, el. paštas). 

Mokyklos Nr.1  pavadinimas, adresas.  

Mokyklai reikalingas įrangos komplektų skaičius.... 1; 2 arba 3 (pasirenkama) 

3. Atitiktis privalomiems kriterijams: 

3.1. Įrangos komplektai neskiriami mokykloms, kurios gavo / gaus įrangą 

dalyvaujant „Tūkstantmečio mokyklų“ programos projekte (pagrindimas – 

patvirtinama, kad mokykla, kuriai prašomas įrangos komplektas, nedalyvauja / nedalyvaus 

„Tūkstantmečio mokyklų“ programos projekte). 

3.2. Įrangos komplektai neskiriami mokykloms, kurios pagal galiojantį bendrojo 

ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos planą bus uždaromos ir kuriose mokosi mažiau nei 

200 mokinių (pagrindimas – patvirtinama, kad pagal galiojantį bendrojo ugdymo mokyklų 
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tinklo pertvarkos planą mokyklos neplanuojama uždaryti ir (ar) mokykloje mokosi daugiau 

nei 200 mokinių – pateikiama nuoroda į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 

pertvarkos planą ar kt. informaciją). 

4. Specialieji atrankos kriterijai: 

4.1. Mokyklos yra jungtinės – 20 balų  

(pateikiama atitiktis Aprašo 3.3 punkto nuostatoms, pavyzdžiui, yra sudaryta 

jungtinės veiklos sutartis – pateikiama internetinė nuoroda). 

4.2. Mokyklos, kurių nuostatuose yra įteisintas nuotolinis mokymas, – 20 balų 

(numatyta mokyklos nuostatuose – pateikiama internetinė nuoroda). 

4.3. Mokyklos, kurios planuoja organizuoti nuotolinį ugdymą dėl antros 

užsienio kalbos (Europos Sąjungos darbinės – anglų, vokiečių, prancūzų) mokytojų 

trūkumo, – 20 balų 

(numatyta mokyklos ugdymo plane – pateikiama internetinė nuoroda). 

4.4. Mokyklos: 

4.4.1. įsipareigoja, kad dalyvaus išbandant prototipus (išbandant „EdTech“ 

projekto veiklų metu sukurtą metodinę (pagalbos) medžiagą mokytojams, 

dirbantiems nuotoliniu, mišriu ir hibridiniu būdu) (10 balų) (pateikiamas 

patvirtinimas / pagrindimas); 

4.4.2. dalyvavo / dalyvauja „EdTech“ projekto veiklose, išbandant inovatyvius 

skaitmeninius produktus (10 balų) (pateikiamas patvirtinimas / pagrindimas); 

4.4.3. mokytojai dalyvauja „EdTech“ projekto veikloje „Informatikos mokslų 

magistro kvalifikacinio laipsnio ir papildomos dalykinės kompetencijos 

įgijimas“ (10 balų) (atitiktis dėl dalyvavimo veikloje „Informatikos mokslų 

magistro kvalifikacinio laipsnio ir papildomos dalykinės kompetencijos įgijimas“ 

pateikiama pagal kvietime pridedamą informaciją). 

4.5. Pateikiama (savivaldybių administracijų švietimo skyrių arba LR švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos) rekomendacija ir išsamūs pagrindimai (raštu), 
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kad mokyklai yra skiriamas prioritetas. Nurodomi argumentai, kokia problema 

bus sprendžiama.  

4.5.1. Iki 10 balų, kai pateikiama rekomendacija ir atskleidžiama, kokia aktuali problema 

bus sprendžiama. 

4.5.2. Iki 5 balų, kai pateikiama rekomendacija, tačiau aiškiai nėra aprašoma problema ir 

atskleidžiamas jos aktualumas. 

4.5.3. 0 balo, kai nėra pateikiama rekomendacija ir pagrindimas. 

Mokyklos Nr. 2, 3, 4, 5... pavadinimas, adresas (informacija toliau pildoma pagal aukščiau 

pateiktus kriterijus). 

 

Patvirtinu, kad paraiškoje pateikti duomenys (įsipareigojimai) yra teisingi, ir 

sutinku, kad jie būtų naudojami projekto „Skaitmeninė švietimo transformacija 

(„EdTech“)“ priežiūros ir ataskaitų Europos Komisijai rengimo tikslams. 

 


