
  
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 29 D. 

SPRENDIMO NR. T- 438 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO 

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, FINANSAVIMO IR ATRANKOS TVARKOS 

APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2019 m. vasario 7 d. Nr. T-40 

Šiauliai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašą, 

patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-438 „Dėl  

Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, 

finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“: 

1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„3. Programoms vykdyti skiriamos savivaldybės biudžeto lėšos priklauso nuo einamųjų metų 

savivaldybės biudžeto galimybių ir yra administruojamos Savivaldybės administracijos.“   

2. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„7. Maksimali skiriamų lėšų suma Programai įgyvendinti – ne didesnė nei 3000 eurų.“ 

3. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„15. Programos vykdytojas teikia Savivaldybės administracijai informaciją apie Programos 

klausytojus: sutartis su klausytojais arba Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytos formos 

Programos klausytojų sąrašą.“ 

4. Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama). 

5. Pakeisti 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama). 

 

 

 

   

Savivaldybės meras          Artūras Visockas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

programų, finansuojamų savivaldybės 

biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos 

tvarkos aprašo  

2 priedas 
 

(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-40 

redakcija) 
  

(Paraiškos tinkamumo vertinimo forma) 

 

PARAIŠKOS TINKAMUMO VERTINIMAS  
 

Programos vykdytojas  

Programos 

pavadinimas 

 

Vertinimo kriterijai Taip Ne Pastabos 

1. Paraiška yra pateikta laiku užantspauduotame, nepažeistame 

voke ir atitinka nustatytą paraiškos formą 

   

2. Pateikta elektroninė laikmena, kurioje įrašyta skenuota 

paraiška pdf formatu 

   

3. Pateikti programos vykdytojo ir programos partnerio (jeigu 

taikoma) dokumentai, kurie patvirtina, kad programos vykdytojas 

turi teisę vykdyti švietimo veiklą 

   

4. Pateikta bendradarbiavimo arba jungtinės veiklos 

(partnerystės) sutarties dėl konkursui teikiamos programos 

vykdymo kopija (jeigu taikoma) 

   

 5. Per praėjusius paskutinius trejus metus pareiškėjas, gavęs 

finansavimą programai vykdyti, tinkamai atsiskaitė už skirtas 

lėšas. Jeigu ne, paraiška pripažįstama netinkama ir toliau 

nevertinama 

   

 6. Programa yra skirta neformaliajam suaugusiųjų švietimui, 

kvalifikacijos tobulinimui ir (ar) papildomoms kompetencijoms 

įgyti 

   

 7. Programos trukmė ne trumpesnė kaip 60 akademinių valandų 

(akademinė valanda – 45 min.) ir ne ilgesnė kaip 120 akademinių 

valandų 

   

 8. Minimalus besimokančiųjų skaičius grupėje ne mažesnis kaip 

10 asmenų 

   

9. Programos turinys ir siekiami rezultatai atitinka vieną iš šių 

sąlygų: 

   

9.1. mokymosi visą gyvenimą paslaugų regionuose plėtra    

9.2. darbo rinkai aktualių suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų 

ugdymas 

   

9.3. asmenų mokymasis Trečiojo amžiaus universitete    

9.4. andragogų kompetencijų tobulinimas    



9.5. profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų įgijimas ar 

tobulinimas 

   

9.6. asmens bendrosios kultūros ugdymas      

10. Programos vykdytojai atitinka šiuos reikalavimus:    

10.1. turi teisę vykdyti švietimo veiklą (yra registruotas 

Švietimo ir mokslo institucijų registre arba turi Valstybinės 

mokesčių inspekcijos išduotą pažymą)   

   

10.2. turi ne mažesnę nei vienerių metų suaugusiųjų neformaliojo 

švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos organizavimo patirtį 

   

11. Prašoma suma neviršija maksimalios skiriamų lėšų sumos 

programai įgyvendinti, t. y. 3 000 Eur (trys tūkstančiai Eur).  Jei 

programai vykdyti reikalinga suma viršija maksimalią sumą, 

nurodyti kiti finansavimo šaltiniai 

   

12. Paraiškoje nurodytos programos finansavimo lėšos numatytos 

tiesiogiai švietimo procesui  organizuoti  

   

 

PARAIŠKOS TINKAMUMO VERTINIMO IŠVADA (pabraukti): 

 

Paraiška tinkama perduoti ekspertiniam vertinimui 

 

Paraiška netinkama perduoti ekspertiniam vertinimui 

  

 
    Vertintojas (vardas, pavardė, parašas) 

 

20 ___  m.    ___________________   d. 

                                (data) 

  

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

programų, finansuojamų savivaldybės 

biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos 

tvarkos aprašo  

3 priedas 
 

(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 

2019 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-40 

redakcija) 

 

(Paraiškos ekspertinio vertinimo forma) 

 

PARAIŠKOS EKSPERTINIS VERTINIMAS  

 

PARAIŠKOS REGISTRACIJOS 

NUMERIS 

 

PROGRAMOS VYKDYTOJAS  

PROGRAMOS PAVADINIMAS  

 

AŠ, ŽEMIAU PASIRAŠĘS EKSPERTAS, PATVIRTINU, KAD: 

         šios programos finansavimo ar nefinansavimo atveju neturėsiu tiesioginės ar 

netiesioginės, materialios ar asmeninės naudos. 

         šios programos finansavimo negaliu vertinti dėl tiesioginio ar netiesioginio interesų 

konflikto. 

I. VERTINIMAS PAGAL KRITERIJUS: 

 

Vertinimo kriterijai 
Įvertis 

(balais)1 

1. Programos pagrindimas (aktualumas, naujumas, tikslingumas ir pan.) (1–5) 

2. Programos tikslų ir uždavinių aiškumas, konkretumas ir dermė su programos 

turiniu  

(1–5) 

3. Programos  turinio išsamumas, temų nuoseklumas, mokymo(si) metodų, būdų 

dermė  

(1–5) 

4. Planuojamų įgyti ar patobulinti kompetencijų ryšys su programos tikslu, 

uždaviniais ir turiniu 

(1–5) 

5. Programos naudingumas ir tęstinumas   (1–5) 

Įverčių suma pagal kriterijus (5–25) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1Skliaustuose nurodyti galimi įverčiai. Įverčių paaiškinimas: 5 – puikiai, 4 – labai gerai, 3 – gerai, 2 

– patenkinamai, 1 – nepatenkinamai. 

 

*Programa tinkama finansuoti, jeigu įvertinama ne mažiau kaip 13 balų. 

 

II. Galutinė eksperto išvada: 

Programą siūlau finansuoti  

Programos siūlau nefinansuoti   

 

III. Kitos pastabos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Data . . . . . . . . . . .    

 

Ekspertai    . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
(parašas)       (vardas ir pavardė) 


