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ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS 
KVALIFIKACINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) kvalifikacijos         

tobulinimo renginių organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) reglamentuoja         
kvalifikacijos tobulinimo renginių (toliau - Renginiai) organizavimą, vedimą, finansavimą bei          
kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų išdavimą. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu       
(Žin., 2011, Nr. 38-1804), Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija, patvirtinta LR          
Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-899, Šiaulių r. švietimo               
pagalbos tarnybos nuostatais, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kvalifikacijos         
tobulinimą. 

3. Tvarkoje vartojamos sąvokos: 
Akademinė valanda – 45 minučių laiko trukmė. 
Dalyvis – asmuo, dalyvaujantis kvalifikacijos tobulinimo ar kitokio pobūdžio         

renginyje. 
Neformalusis švietimas – švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo,         

kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, išskyrus formaliojo        
švietimo programas. 

Kvalifikacijos tobulinimo institucija – švietimo įstaiga ar kitas švietimo teikėjas,          
turintis teisę vykdyti valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui,           
ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų        
kvalifikacijos tobulinimą. 

Kvalifikacijos tobulinimas - neformalusis švietimas ir savišvieta, kuriais siekiama         
įgyti, plėtoti profesinei veiklai reikalingas kompetencijas. 

Kvalifikacijos tobulinimo renginys – veikla pagal kvalifikacijos tobulinimo        
programą. 
Kvalifikacijos tobulinimo programa - kompetencijų plėtojimo planas ir jo         

realizavimo aprašas, kuriame nusakyti mokymo(si) tikslai, uždaviniai, formos, turinys,         
įgyvendinimo nuoseklumas, trukmė, numatyti mokymo(si) metodai ir priemonės, plėtojamos,         
įgyjamos kompetencijos. Kvalifikacijos tobulinimo programa gali būti sudaryta iš vieno ar           
kelių mokymo modulių. 

Kvalifikacijos tobulinimo renginio dalyvio registracijos mokestis – tai        
kvalifikacijos tobulinimo renginio dalyvio mokestis už renginio organizavimo išlaidas         
(naudojimasis kitais tarnybos materialiniais ištekliais). 



Kvalifikacijos tobulinimo renginio kaina vienam dalyviui – tai kaina, kurią          
sudaro lektoriaus(-ų) atlyginimas, pažymėjimo mokestis, registracijos mokestis, dalomosios        
medžiagos parengimas, kitos išlaidos (pvz., klausytojų aprūpinimas darbui reikalingomis         
priemonėmis bei medžiagomis, transporto nuoma edukacinėms išvykoms, kava, kitos         
nenumatytos išlaidos). 

Nacionalinio lygio programa – Ministerijos užsakymu parengta valstybinės        
švietimo politikos strateginėms kryptims įgyvendinti skirta programa, kurios trukmė ne          
mažesnė kaip 30 akademinių valandų. 

Institucinio lygio programa – valstybinės švietimo politikos įgyvendinimui        
užtikrinti vietose (regione, savivaldybėje, mokykloje), švietimo naujovių plėtrai ir sėkmingos          
patirties sklaidai skirta programa, kurios trukmė ne mažesnė kaip 18 akad. val. 

Neformaliojo švietimo programa – iš anksto apibrėžta neformaliojo švietimo         
veikla, kuria siekiama numatyto rezultato, aprašymas. Programos trukmė iki 18 akad. val. 

Programos stebėsena – įgyvendinamos programos stebėjimas jos vykdymo vietoje. 
Programos teikėjas – švietimo teikėjas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę           

teikti kvalifikacijos tobulinimo paslaugas (įregistruota VMI individualios veiklos vykdymo         
pažyma, verslo liudijimas arba veikla numatyta įstaigos nuostatuose). 

Kitos vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos         
Respublikos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatyme vartojamas sąvokas. 

4. Kvalifikacijos tobulinimo renginių  formos: 
Atvira pamoka/veikla - suplanuotos ir specialiai parengtos pamokos/veiklos        

vedimas/organizavimas ir/ar stebėjimas, analizavimas, vertinimas 
Edukacinė išvyka - seminaras – išvyka, kurios metu vykdoma kvalifikacijos          

tobulinimo programa ir įgyjamos, plėtojamos kompetencijos. 
Konferencija - teorinis diskusinis susirinkimas, pasitarimas, ar pasikeitimas        

moksline informacija, tyrimų rezultatais, vykdomas pagal programą. 
Konsultacija – specialisto, konsultanto ar lektoriaus patarimai, informacijos        

teikimas konsultuojamiesiems. 
Kursai – Švietimo ir mokslo ministro nustatytas privalomas kvalifikacijos         

tobulinimo renginys pagal akredituotą kvalifikacijos tobulinimo programą. 
Metodinė diena – dalykinis profesinis mokytojų bendradarbiavimas, dalijimasis        

gerąja patirtimi. 
Mišrus mokymasis – veikla, kuri apima užduotis auditorijoje ir mokymąsi          

elektroninėje erdvėje. 
Mini mokymai – tai mokymai, susiję su mokytojo veiklos planavimu bei ugdymo            

proceso organizavimu, tikslingu mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojo bendradarbiavimu,         
aktyviu mokinių darbu pamokose, orientuoti į praktiką profesinės raidos renginiai, skirti           
konkrečiai mokyklos bendruomenei. 

Mokymo modulis - tam tikros kvalifikacijos įgijimo arba kvalifikacijos tobulinimo          
programos autonominė dalis, kuriai būdingi savarankiški tikslai, turinys, apimtis, mokymo(si)          
metodai bei įvertinimas. 



Mokymai – ilgalaikiai mokymai (užsienio kalbos, IKT mokymai) pagal         
kvalifikacijos tobulinimo programą (ne mažiau 12 ak. val.), kurių metu tobulinamos           
kompetencijos. 

Nuotoliniai mokymai – tai mokymo(si) forma, kai besimokantysis nepalaiko         
betarpiško kontakto su dėstytoju. Bendravimas ir bendradarbiavimas yra užtikrinamas         
informacinių komunikacinių technologijų (IKT) priemonėmis. 

Paroda – renginys, kurio metu materialia forma eksponuojama edukacinė patirtis. 
Paskaita – naują informaciją kvalifikacijos kėlimo užsiėmimų klausytojams        

teikiantis metodas (mažiausia paskaitos trukmė – 1 akademinė valanda). 
Praktikumas – trumpalaikė iki 4 ak. val. interaktyvi atitinkamos srities specialisto ir            

dalyvių sąveika, konkretiems praktiniams klausimams išsiaiškinti/spręsti 
Profesinė patirtis – pedagogo  praktiko edukacinės patirties sklaida. 
Renginys – tai ugdymo forma pedagogų kvalifikacijos kėlimui, organizuojama pagal          

tam tikrą programą bei vidinę struktūrą. 
Seminaras – dėstytojo, lektoriaus vadovaujama interaktyvi dalyvių sąveika pagal         

kvalifikacijos tobulinimo programą, kurio metu yra siekiama tobulinti turimas kompetencijas          
ar įgyti naujų (nuo  6 ak. val.). 

Stažuotė (ilgalaikė ar trumpalaikė) – veikla vykdoma pagal programą kur nors           
išvykstant (į kito rajono mokyklas ar užsienį), dirbant kitoje organizacijoje, siekiant įgyti ar             
plėtoti praktinės veiklos kompetencijas, reikalingas konkrečioje veikloje. 

Supervizija – profesinių santykių konsultavimas; 
Kitos inovatyvios kvalifikacijos tobulinimo formos. 
 

II. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIŲ 
ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 
5. Renginių organizavimo tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą         

gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti įgytą kvalifikaciją, įgyti papildomų         
kompetencijų. 

6. Tarnyboje organizuojami Renginiai Valstybinių ir savivaldybių mokyklų       
vadovams, jų pavaduotojams, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams bei kitų sričių          
suaugusiems, įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą nuostatas bei organizuojant neformalųjį         
suaugusių švietimą. 

7. Renginiai vykdomi pagal neformaliojo švietimo kvalifikacijos tobulinimo       
programas ir savišvietos būdu. 

8. Renginių organizavimo būdai: individualus, akademinis, kolegialus dalijimasis       
patirtimi, dalyvavimas specializuotuose renginiuose, ir viešoji nedarbinė veikla. 

9. Renginiai organizuojami ir vykdomi atsižvelgiant į: 
9.1. Tarnybos veiklos tikslus ir uždavinius; 
9.2. klientų pageidavimus bei poreikius; 
9.3. įstaigų ir organizacijų administracijos užsakymus; 
9.4. švietimo politikos prioritetus; 



9.5. tikslinių grupių užsakymus. 
9.6. Tarnyba gali siūlyti aktualijas atitinkančius, aukštesnio lygmens institucijų,        

valstybės politiką ir strategiją įgyvendinančių institucijų parengtus kvalifikacijos tobulinimo         
renginius, nacionalinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo programas 

10. Institucijos vadovai, pedagogai, metodinių būrelių pirmininkai kvalifikacijos       
tobulinimo renginius užsako (raštu, el. paštu svietimopagalba@gmail.com) užpildydami        
priede nr. 4 nurodytą formą  arba pildant pateiktą nuorodą į šį priedą. 

11. Renginiai gali būti organizuojami Tarnybos patalpose, klientų (užsakovų)        
darbo vietose, netradicinėse edukacinėse aplinkose. 

12. Renginiai organizuojami ir vykdomi pagal Šiaulių r. švietimo ir sporto skyriaus           
vedėjo patvirtintą mėnesio veiklos planą, kuris skelbiamas Šiaulių rajono savivaldybės          
internetiniame tinklalapyje www.siauliuraj.lt ir Tarnybos internetiniame tinklalapyje       
www.srspt.eu. Kito mėnesio veiklos planui informacija (priedas Nr. 4 arba pildant pateiktą            
nuorodą į šį priedą) pateikiama ne vėliau kaip iki 20-os einamojo mėnesio dienos.  

13. Papildymai keliami į Tarnybos mėnesio plano papildymą. Jį rasite         
internetiniame tinklapyje www.srspt.eu. 

14. Asmenys, norintys vykdyti Renginius, kurių trukmė yra mažesnė kaip 18          
akademinių valandų, pateikia Tarnybai nustatytos formos kvalifikacijos tobulinimo programą         
(priedas Nr. 1). Asmenys, norintys Tarnyboje vykdyti Renginius, kurių trukmė yra 18 ir             
daugiau akademinių valandų, pateikia nustatytos formos kvalifikacijos tobulinimo programą         
(priedas Nr. 2). Programos (daugiau kaip 18 val.) yra vertinamos/akredituojamos pagal           
Tarnybos kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo tvarką. Renginiams iki 6 ak. val.           
rengiamas renginio planas (priedas Nr. 3).  

15. Dalyviai į Renginius registruojami iš anksto tarnybos interneto tinklalapyje         
„Registracija į renginius“ arba tinklapyje www.semiplius.lt. Apie registracijos būdus         
skelbiama Šiaulių r. švietimo ir sporto skyriaus ir Tarnybos mėnesio veiklos plane. 

16. Renginio dalyviai registruojasi nustatytos formos dalyvių registracijos žurnale        
(forma atsiunčiama organizatoriams po registracijos www.semiplius.lt). 

17. Atviros pamokos/veiklos stebėjimo dalyviai registruojasi nustatytoje formoje,       
pateiktoje Šiaulių rajono mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų ir kitų           
pedagoginių darbuotojų metodinės veiklos organizavimo tvarkos aprašo priede Nr. 6. 

18. Kitų renginių (susirinkimų, susitikimų, knygų aptarimų ir t.t.) dalyviai, kai          
neišduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, registruojasi nustatytos nustatytos       
formos dalyvių registracijos žurnale (forma gaunama po registracijos www.semiplius.lt). 

19. Renginių organizatoriai, norėdami dalyviams pateikti išsamesnę informaciją       
apie renginį, gali (neprivalo) pateikti nuostatus, kurie talpinami www.semiplius.lt sistemoje,          
Tarnybos tinklapyje www.srspt.eu. Organizatorių pageidavimu gali būti persiunčiami        
tikslinėms grupėms. Pateikiamas nuostatų pavyzdys (priedas Nr. 6). Nuostatai suderinami ir           
tvirtinami Tarnybos direktorės. Įstaigos vadovas/pavaduotojas ugdymui turi patvirtinti, jog         
yra susipažinęs su būsimo renginio organizavimu. 

20. Renginių, skirtų mokiniams (parodų, konkursų ir t.t.) pedagogai, pristato         
nustatytos formos el. versiją (priedas Nr. 5). Už šiuos renginius išduodamos el. pažymos,             

http://www.siauliuraj.lt/
http://www.semiplius.lt/
http://www.srspt.eu/


kurios talpinamos tinklapyje www.srspt.eu. Informaciją pažymai surenka atsakingas renginio         
organizatorius. Pažymos pildomos elektroniniu būdu. El. pažymos nemokamos. 

21. Renginio dalyvių skaičius priklausomas nuo užsakovo poreikių, pritaikytų        
darbo vietų skaičiaus, lektoriaus pageidavimo, jo taikomų metodų ir kitų kvalifikacijos           
tobulinimo programose dalyviams keliamų reikalavimų.  

22. Nesurinkus Renginiui organizuoti reikalingos žmonių grupės, numatytas       
seminaras atšaukiamas, apie tai informuojami užsiregistravę dalyviai bei ugdymo įstaigos,          
lektoriai. Užsiregistravus ne visam numatytam dalyvių skaičiui, bet pageidaujant renginio          
neatšaukti, kaina gali būti keičiama. 

23. Renginių ir pertraukų trukmė: 
23.1. vienos kvalifikacijos tobulinimo dienos trukmę atitinka renginio 6 ak. val.          

trukmę; 
23.2. renginio trukmė priklauso nuo renginio pobūdžio nuo 1 iki 8 ak. val., nuo 1 ir               

daugiau dienų. 
23.3. viena renginio dalis turi būti ne ilgesnė nei 2 ak. val., pertrauka tarp renginio              

dalių ne trumpesnė nei 10 min.; 
23.4. pertraukų metu gali būti organizuojamos kavos pertraukos, finansuojamos        

renginio dalyvio mokesčio lėšomis. Gali būti organizuojami pietūs dalyvių asmeninėmis          
lėšomis. 

 
III. KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 

PAŽYMĖJIMŲ IR PAŽYMŲ IŠDAVIMAS 
 

24. Tarnybos metodininkas vykdo kvalifikacijos tobulinimo programų      
įgyvendinimo stebėseną, teikia direktoriui pasiūlymus, renginio kokybės vertinimus, formalia         
ar neformalia forma renka iš klientų grįžtamąją informaciją, apie programos įgyvendinimą,           
dalomąją medžiagą, jos pateikimo kokybę, panaudojimą, programos vadovo (lektoriaus)         
komunikabilumą, informacijos perdavimą. 

25. Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas išduodamas asmeniui, kuris įvykdo       
visą kvalifikacijos tobulinimo programą. Pažymėjime yra nurodytas kvalifikacijos tobulinimo         
institucijos pavadinimas, institucijos akreditacijos numeris, pažymėjimo registracijos numeris,        
dalyvio vardas, pavardė, kvalifikacijos tobulinimo programos pavadinimas, kvalifikacijos        
tobulinimo forma, tema, data, trukmė akademinėmis valandomis, įgytos ar patobulintos          
kompetencijos. 

26. Pažymėjimams numeris suteikiamas automatiškai uždarius renginį      
www.semiplius.lt sistemoje. Renginyje dalyvaujant užsieniečiams pažymėjimai formuojami       
rankiniu būdu ir suteikiamas numeris rašant datą-nr. iš eilės nuo 1, pvz., 180931-1. 

27. Pažymėjimai pagal renginius registruojami Tarnybos programų registre, kurie        
saugomi LR teisės aktų nustatyta tvarka. 

28. Pažymėjimas turi būti patvirtintas Tarnybos antspaudu ir vadovo parašu. 
29. Numeris nurodytas pažymėjime ir dalyvių registracijos lape prie dalyvio         

pavardės turi sutapti. 

http://www.semiplius.lt/


30. Metodinės pažymos išduodamos už atvirų pamokų/veiklų vedimą, parodų        
organizavimą bei kūrybinių/metodinių darbų parengimą, metodinių dienų ir kitų veiklų          
organizavimą, pranešimų parengimą bei jų pristatymą ir kita informacija parašyta ant           
Tarnybos pažymų blanko. Pažyma turi būti pasirašyta Tarnybos direktoriaus. 

31. Lektoriams, renginio organizatoriams ar vedantiems renginį, išduodama       
metodinė pažyma, kurioje nurodomi atestacijai reikšmingi atliktos veiklos kriterijai.  

32. Pageidaujantys gauti metodinę pažymą, pildo nustatytą formą elektroniniu        
būdu ir ją pateikia metodininkams su parašais (priedas Nr. 7) bei elektroninę versiją. 

33. Pažymos registruojamos Tarnybos pažymų registre, kurie saugomi LR teisės         
aktų nustatyta tvarka. 

34. Pažymėjimas išduodamas pasibaigus renginiui arba mėnesio laikotarpyje po        
renginio, kai dalyvis įvykdo visą kvalifikacijos tobulinimo programą bei atsiskaito už           
kvalifikacijos tobulinimo programą (jeigu ji mokama) bei kvalifikacijos tobulinimo         
pažymėjimo mokestį. 

35. Jei kvalifikacijos tobulinimo renginio dalyvis be pateisinamos priežasties iš         
renginio išėjo, jo pažymėjimas sunaikinamas. Apie tai padaromas įrašas kvalifikacijos          
tobulinimo dalyvių renginio žurnale. 

36. Asmeniui pametusiam ar kitaip praradusiam pažymėjimą, išduodamas       
dublikatas. 

 
IV. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FINANSAVIMAS 

 
37. Dalyvių atsiskaitymą už suteiktas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas       

reglamentuoja Šiaulių r. savivaldybės tarybos patvirtinta Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos           
Renginių finansinės apskaitos ir dokumentacijos tvarka. 

38. Renginiai gali būti finansuojami: 
38.1. iš mokinio krepšelio ir savivaldybės biudžeto lėšų; 
38.2. juridinių ar fizinių asmenų lėšomis; 
38.3. įvairaus lygmens projektų lėšomis; 
38.4. kitų šaltinių lėšomis. 
39. Po renginio Tarnyba ugdymo įstaigoms pateikia kvalifikacijos tobulinimo        

renginių sąskaitą – faktūrą. Metodininkas išrašo sąskaitas – faktūras. 
40. Kai dalyvis už kvalifikacijos tobulinimo renginį atsiskaito asmeninėmis        

lėšomis, metodininkas priima pinigus ir mokėtojui išduodamas kasos kvitas ir sąskaita           
faktūra. 

41. Programos dalyviui, be pateisinamos priežasties išklausius ne visą seminaro ar          
kursų valandų skaičių, įmokėtos lėšos negrąžinamos. 

42. Kiekvieno renginio kaina nustatoma individualiai, kurią sudaro pažymėjimo,        
pažymos mokestis, registracijos mokestis, programos rengimo mokestis (jeigu nerengia patys          
pedagogai), vadovaujantis Šiaulių rajono Tarybos patvirtintais paslaugų įkainiais ir kitos          
išlaidos (pvz., lektoriaus(-ų) atlyginimas, dalomosios medžiagos parengimas, klausytojų        
aprūpinimas kitomis darbui reikalingomis priemonėmis bei medžiagomis, transporto nuoma         



edukacinėms išvykoms, kava ir kitos nenumatytos išlaidos), remiantis Tarnybos viešųjų          
pirkimų aprašu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. 

43. Surinktos lėšos už teikiamas paslaugas naudojamos pagal patvirtintas sąmatas         
Tarnybos uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti. 

 
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
44. Tarnybos darbuotojai renginiuose gali dalyvauti nemokamai, kai pagal        

Programą yra tikslinės grupės nariai.  
45. Tarnybos darbuotojai, savanoriai ir kiti asmenys, neatlygintinai prisidėję prie         

Tarnybos veiklų (pvz., Trečiojo amžiaus universiteto lektoriai-savanoriai, savanoriai darbui su          
mobiliu jaunimu ir pan.) įgyvendinimo, gali gauti nemokamas metodines pažymas. 

46. Tarnyba, vykdydama neformalųjį švietimą, organizuodama kvalifikacijos      
tobulinimo renginius, siekiant kokybiškų paslaugų, kvalifikuoto mokomosios medžiagos        
pateikimo, yra atvira naujovėms ir visuomenei, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos          
švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centru, Specialiosios pedagoginės         
psichologinės pagalbos centru, Švietimo aprūpinimo centru, Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir          
informavimo centru ir kitomis institucijomis, kurių nuostatuose reglamentuotas pedagogų         
kvalifikacijos tobulinimas ir neformalusis švietimas. 

47. Tarnybos darbuotojai vykdo kvalifikacijos tobulinimo renginių stebėseną. 
_________________________ 

 
 
 
 

 


