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PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
 

2015 m. spalio 8 d. 
 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir 

(ar) keitimo teikianti institucija: 
LR švietimo ir mokslo ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas: 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioritetas 

„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir 

pavadinimas: 

9.3.1. „Siekiant geresnės studijų atitikties darbo rinkos ir visuomenės poreikiams 

gerinti studijų kokybę ir didinti studijų prieinamumą” 

 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 

Nr. 09.3.1-ESFA-V-732 „Studijų sistemos tobulinimas“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 

7,8 mln. Eur 

 

Pagal priemonę remiamos veiklos: - studijas reglamentuojančių aprašų rengimas sistemiškai įtraukiant socialinius 

partnerius į turinio formavimą, metodinė pagalba aukštosioms mokykloms, 

rengiančioms į studijų rezultatus orientuotas studijų programas ir modulius; 

- tęstinių pedagoginių studijų modernizavimas ir pedagogų rengimo kokybės pagal 

laipsnio nesuteikiančias studijų programas gerinimas; 

- studentų karjeros planavimas ir ugdymas karjerai, karjeros centrų palaikymas, 

plėtojimas ir karjeros paslaugų integravimas į studentų praktikų organizavimo 

sistemą; 

- prieigos prie tarptautinių, studijoms reikalingų duomenų bazių, registrų, interneto, 

atvirų mokymosi išteklių plėtra studijų poreikiams tenkinti. Virtualios mokymosi 

aplinkos užtikrinimas ir plėtojimas. 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus 

vykdomos: 

 

(Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas) 

X vykdoma Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš Europos 

socialinio fondo); 

 apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi. 

 

Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių X Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 
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priemonių atveju):  Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

(Pažymimas vienas iš projektų atrankos būdų (finansavimo forma finansinių 

priemonių atveju)) 

 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. Projektai turi atitikti Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

(socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2013–2015 metų 

veiksmų plano, patvirtinto 2013 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro įsakymu Nr. V-579 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 

2013–2015 metų veiksmų plano patvirtinimo“, nuostatas.  

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjai atitinka Valstybinės studijų, 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų 

plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl Valstybinės 

studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 

metų plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų plano patvirtinimo“, bent vieną iš 

1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.3.2, 1.1.8.1, 3.2.1.2 papunkčiuose nurodytų veiksmų ir prie veiksmų 

nurodytų pareiškėjų. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 

2013–2020 metų plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų planas yra vienintelis 

strateginis dokumentas, nustatantis valstybės strategines veiklos kryptis studijų, 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros srityse. 

Atsižvelgiant į tai, kad veiksmų programoje numatyta, kad aukštesnės studijų kokybės 
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planuojama pasiekti fokusuojant turimus išteklius esminių aukštojo mokslo kokybę 

lemiančių veiksnių stiprinimui: bus tobulinamas studijas reglamentuojančių aprašų 

rengimas sistemiškai įtraukiant socialinius partnerius į turinio formavimą, metodinė 

pagalba aukštosioms mokykloms, rengiančioms į studijų rezultatus orientuotas studijų 

programas ir modulius, modernizuojamas tęstinis pedagogų rengimas, užtikrinamos 

prieigos prie tarptautinių duomenų bazių, plėtojama virtuali mokymosi erdvė, studentus 

informuos apie karjeros galimybes, o minėtame plane numatyti veiksmai „Parengti 

naujus studijų krypčių aprašus. Vykdyti mokymus aukštųjų mokyklų darbuotojams apie 

į rezultatus orientuotų studijų programas, modulius, profesinio lauko tyrimus“, 

„Atnaujinti parengtus studijų krypčių aprašus“, „Modernizuoti tęstinį pedagogų rengimą 

ir didinti užimtumo galimybes“, „Užtikrinti aukštos kokybės karjeros valdymo paslaugų 

ir absolventų karjeros stebėsenos prieinamumą, plėtotę ir tęstinumą“, „Įgyvendinti 

Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros 2013–2016 metų 

programą. Tobulinti mokslo ir studijų informacinę infrastruktūrą – užtikrinti 

informacinių sistemų integraciją, atvirą prieigą, efektyvų veikimą, atnaujinti mokslo ir 

studijų institucijų vidinio valdymo sistemas“, galima teigti, kad projektų atrankos 

kriterijus prisidės prie to, kad būtų atrenkami projektai, labiausiai prisidedantys prie 

veiksmų programos 9.3.1 konkretaus uždavinio „Siekiant geresnės studijų atitikties 

darbo rinkos ir visuomenės poreikiams gerinti studijų kokybę ir didinti studijų 

prieinamumą” įgyvendinimo.  

Projektų atrankos kriterijus tiesiogiai prisideda prie priemonei taikomo strateginio 

planavimo dokumento, t. y. Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

(socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2013–2015 metų 

veiksmų plano, tikslų įgyvendinimo.  

Projektų atrankos kriterijus nepagrįstai neišskiria tam tikros tikslinės grupės iš kitų. 

Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 

2013–2020 metų plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų plane nurodyti galimi 

pareiškėjai yra vieninteliai galintys įgyvendinti numatomas projektų veiklas ir jų 

funkcijos pilnai atitinka planuojamas vykdyti veiklas. 
 

 
             Švietimo ir mokslo viceministras                                                 _________________                      Rolandas Zuoza 
 (ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)            (parašas)                                                  (vardas ir pavardė) 

 


