
PATVIRTINTA
Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 
2023 m.                  d.
įsakymu Nr. VK-

Tikslai Uždaviniai Sėkmės rodikliai / rezultato rodikliai Rezultatas I ketv. Kovas II ketv. birželis II ketv. rugsėjis IV ketv. gruodis Atsakingas

Apmokyti mokytojai dirbti pagal atnaujintas ugdymo turinio programas. 4950 UTD

Sustiprintos skaitmeninės mokytojų  kompetencijos 500 EdTech

Surengta užsienio ekspertų konsultacijos dėl atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo. 20 UTD

Benrojo ugdymo mokyklų mokytojai dalyvavo tikslinėse stažuotėse dėl atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo 132 UTD

Apibendrinta ugdymo turinio diegimo patirtis konferencijose ir savirefleksijos dienose. 36 UTD
Suorganizuoti mokymai vadovėlius rengiantiems autoriams apie atnaujinto ugdymo turinio diegimą. 3 UTD
Bendrojo ugdymo mokykloms nupirkti vadovėliai, skirti atnaujinto ugdymo turinio diegimui. 350000 UTD
Parengti sveikatos ugdymo bendrąją  programą, skirtą Vidurinio ugdymo pakopai. 1 UTD
Atnaujintas švietimo portalas ir į jį perkelta bendrųjų programų, rekomendacijų informacija. 2 UTD
Pradėi įgyvendinti ŠPP Pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“  
4 projektai 4

UTD, SVD

Parengtos ikimokyklinio ugdymo programos gairės (ESF paramos projektas ,,Ikimokyklinio ugdymo kaita") 1 UTD
Įvykdytas projektas "Above and Beyond: Student Transitions in Upper Secondary Education", pateiktos rekomendacijos 
Lietuvai 1

SPVTBS

Organizuotos konsultacijos  mokyklų bendruomenėms dėl lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos atnaujinto ugdymo 
turinio diegimo. 320

UTD, ŠPD

Parengti ir įgyvendinti komunikacijos veiklų planą, viešinant informaciją apie pasirengimą įgyvendinti atnaujintą ugdymo 
turinį, pasiekiant tikslinę auditoriją. 300000

KKS

ŠPP Pažangos priemonės Nr.12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ 1 projektas, parengtas 1 projekto veiklų 
įgyvendinimo planas 1

ŠPD, SPTBVS

Sukurti įtraukties ir prevencinių programų stebėsenos kriterijai 2 ŠPD
Parengtas didelį mokymosi potencialą turinčių mokinių atpažinimo ir ugdymo sistemos kūrimo veiklų planas 1 ŠPD
Suorganizuoti vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros  komisijos posėdžiai 4 ŠPD
Sukurta svetainė „Pilietiškumo mokykla”.  1 UTD
Suorganizuotas Lietuvos stendas BETTSHOW parodoje 1 EdTech
Išbandyti EdTech produktai mokyklose 15 EdTech
Suorganizuotos konferencijos EdTech tema 2 EdTech
Suorganizuotos stažuotės mokytojams ir dėstytojams į užsienio šalių EdTech centrus, švietimo institucijas 2 EdTech
Parengtos metodinės rekomendacijos apie naujausių SMP naudojimo galimybes 1 UTD

Surengti 8 renginiai skaitmeninio ugdymo turinio koordinatoriams 8 UTD

Išbandytas „SELFIE Digital Schools Academy“ veiklos modelis 1 UTD

Įvykdytos konsultacijos mokykloms, naudojančioms NŠA įsigytas SMP 2 UTD

Parengta ataskaita apie apie mokyklų įsigytus vadovėlius ir skaitmenines mokymo priemones. 1 IPD, SVD, UTD,

Ugdymo įstaigos ir saivaldybės aprūpintos popieriniais ir elektroniniais mokinio pažymėjimais 60 BRD
ŠPP Pažangos priemonės Nr. 12-003-06-01 "Pirmiausia - mokytojas" 2 projektai, parengti 2 projektų veiklų įgyvendinimo 
planai

3 ŠPD, SPTBVS
Parengtos  švietimo įstaigų vadovų ilgalaikės mentorystės sutartys

20 ŠPD
Organizuotos viešosios konsultacijos švietimo įstaigas veiklos kokybės įsivertinimo, tobulinimo ir pažangos klausimais

3 ŠPD
Įvykdyta pedagoginių darbuotojų prioritetinių kvalifikacijos tobulinimo krypčių įgyvendinimo stebėsena ir parengta 
ataskaita

1
ŠPD

Įvykdytas NMPP, PUPP elektroninis testavimas ir vertinimas, BE vykdymas ir elektroninis išorinis pasiekimų vertinimas,
sudarant sąlygas dalyvauti ir mokiniams su specialiaisiais poreikiais, organizuojant vertinimą ne mažesnį kaip pagal 100
parengtų užduočių

100 SVD, IPD, BRD

Pasirengta 2023–2025 metų išorinio mokinių pasiekimų vertinimui pagal atnaujintas Bendrąsias programas, užtikrinant
reikiamus resursus. 

30 SVD, UTD

Atnaujinti Brandos darbo vertinimo kriterijai 1 SVD, UTD

Įvykdyta 150 kvalifikacijų profesinio mokymo asmens įgytų kompetencijų 1300 elektroninių vertinimų ir Organizuoti
užsienio lietuvių mokyklų mokinių kalbos lygio nustatymo ir valstybinės kalbos mokėjimo testavimai: parengtos užduotys ir 
vykdyta ne mažiau kaip  9 lietuvių kalbos mokėjimo  A1-A2 lygio ir B1, B2 lygio  egzaminai

1300 SVD, IPD

Įdiegta skaitmeninių išsilavinimo pažymėjimų sistema 1 IPD
Įgyvendinta 2023 m. mokinių išorinio vertinimo informavimo kampanija, paskelbiant informacinius pranešimus. 20 KKS

Sudaryti vienodas sąlygas ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo  

prieinamumui ir geros kokybės 
švietimui: ugdymo turinio 

įgyvendinimui, įtraukties principo 
švietimo įstaigose laikymuisi; švietimo 

teikėjų tinklo efektyvinimui 

Organizuoti mokyklų aprūpinimą

Plėtoti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemą, 
įgyvendinant tikslingą pedagogų kompetencijų 

tobulinimą ir 
inicijuojant pedagogų pritraukimo į švietimo 

sistemą priemones

Vykdyti bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo 
išorinį mokinių pasiekimų vertinimą ir tyrimus

Užtikrinti sklandų pasiruošimą atnaujinto ugdymo 
turinio diegimui

Vykdyti priemones įtraukties įgyvendinimui 
mokykloje

Sukurti skaitmeninę ekosistemą atnaujintų ugdymo 
programų diegimui

Vykdyti mokinių pasiekimų vertinimą, 
analizuoti mokinių paiekimų rezultatus, 

parinkti ir įgyvendinti tinakmas 
priemones mokinių pasiekimų 

gerinimui

Organizuoti švietimo įstaigų 
pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos 
tobulinimą, švietimo įstaigų vadovų 

rezervo formavimą bei įgyvendinti 
priemones pedagogų ir pagalbos 

mokiniui specialistų savalaikei kaitai 
užtikrinti

Nacionalinės švietimo agentūros 2023 metų veiklos planas



Užtikrinti tarptautinių sutarčių su EBPO ir IEA 
vykdymą

Atlikti 3 tarptautiniai tyrimai mokyklose (bandomasis EBPO TALIS2024 tyrimas, pagrindiniai IEA TIMSS2023— 4 klasė, IEA 
TIMSS2023—8 klasė tyrimai). Paskelbti IEA PIRLS tyrimo rezultatai. 

4 SVD

Suorganizuoti bandomieji PUPP ir BE patikrinimus 2 SVD, IPD

Sukurtos naujas skaitmenines priemones ir įrankius atliepiančius mokinių mokymosi poreikių įvairovę ir atnaujintų 
Bendrųjų programų tendencijas (užduoočų bankas, interaktyvūs modeliai, vaizdo pamokos, suskaitmeninti matematikos 
moduliai)

4 EdTech

Dalyvauta tarptautiniame projekte, skirtame sukurti tarptautinę mokinių pasiekimų patikrinimų užduočių biblioteką 
(TUB). 

1 UTD, SVD

Atverti duomenys moksliniams tikslams pagal formaliai išreikštą poreikį https://data.gov.lt/ . 4 IPD

Organizuoti informacinę kampaniją, skirtą matematikos mokymo(si) pasiekimų gerinimui, pasiekiant tikslinę auditoriją. 100000 KKS

Surengtos viešosios konsultacijos (tęstinės) pavaduotojams ugdymui, mokyklų direktoriams matematinio samprotavimo 
stiprinimui ir tobulinimui

600 ŠPD

Atlikti mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo 
programas, teminį išorinį vertinimą

Atliktas mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, teminis išorinis vertinimas (analizuojama tema - "Mokykloje 
užtikrinamos pažangos kryptingumas ir veiklos tvarumas"), parengta 90 teminio išorinio vertinimo ataskaitų

90 SVD

Atlikti mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo 
programas, rizikos išorinį vertinimą

Vykdomas rizikos išorinis vertinimas išbandant Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, atrankos kriterijus 
veiklos išoriniam rizikos vertinimui, inicijuotas rizikos įsivertinimo klausimyno išbandymas

1 SVD

Sukurta vieninga prisijungimo sistema SSO 1 IPD
Atlikti esamų švietimo registrų  atnaujinimo darbai,  panaudojant naujas technologines plataformas (ŠPP pažangos 
priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis 
paslaugomis" 1 projektas) 1 IPD, SPTBVS
Paruoštas  ir patvirtintas NŠA kibernetinio saugumo dokumentų paketas. Parengtos kibernetinio saugumo užtikrinimo  
rekomendacijos. 2 IPD

Konsultuota dėl  suaugusiųjų švietimo platformos vieno langelio principu kūrimo. 10 IPD

 Valstybės duomenų agentūrai užtikrinta prieiga prie NŠA informacinių išteklių. 1 IPD

NŠA kaupiamų duomenų pagrindu parengtos ne mažiau kaip 6 švietimo problemos analizės su rekomendacijomis, 
padedančiomis tobulinti šalies švietimo (ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo) sistemą. 6 SVD
Parengtos dvi šalies švietimo būklės apžvalgos: 1) Švietimas šalyje 2022 m. ir 2) Lygios galimybės ir teisingumas Lietuvos 
mokyklose 2 SVD

Parengta Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimo ataskaita 1 SVD
Mokyklų būtinųjų rodiklių ataskaitos tobulinimas ir pildymas naujausia mokyklų informacija 1 IPD
Pateikta analizė dėl  NŠA renkamų ir kaupiamų duomenų poreikio. 1 Visi padaliniai
Įvykdytas Švietimo mokslo ir sporto ministerijos leidybos planas. 1 BRD

SPVTBS -  strateginių projektų valdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius
UTD - ugdymo turinio departamentas
SVD - stebėsenos ir vertinimo departamentas
ŠPD - švietimo pagalbos departamentas
IPD - infrastruktūros plėtros departamentas
BRD - bendrųų reikalų departamentas
KKS - komunikacijos ir kontaktų skyrius
Edtech - RRF projektas Edtech
SMP - skaitmeninės mokymo priemonės
KT - kvalifikacijos tobulinimas
PPT - pedagoginės pagalbos tarnyba

Pagal kompetenciją plėtoti valstybės 
švietimo stebėseną, teikti 

rekomendacijas Ministerijai dėl 
švietimo politikos formavimo

Įgyvendinti matematikos mokymo(si) gerinimo 
planą 

Užtikrinti valstybiniuose registruose ir 
švietimo informacinėse sistemose 

tvarkomų duomenų teisėtumą, 
prieinamumą ir kokybę

Vykdyti mokinių pasiekimų vertinimą, 
analizuoti mokinių paiekimų rezultatus, 

parinkti ir įgyvendinti tinakmas 
priemones mokinių pasiekimų 

gerinimui

Atlikti valstybinę švietimo teikėjų, 
vykdančių ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo 
programas, veiklos priežiūrą, 

bendradarbiauti su savininko teises ir 
pareigas įgyvendinančiomis 

institucijomis (dalyvių susirinkimais) 
teikiant pagalbą mokykloms


