
 

 

 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
 

2015 m. gruodžio 30 d. 
 

 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir 

(ar) keitimo teikianti institucija: 
Lietuvos Respublikos 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: 

9.2.2. „Sumažinti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos 

nebaigusių asmenų skaičių“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 

Nr. 09.2.2-ESFA-V-729 „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo 

didinimas“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 
14,48 mln. Eur 

Pagal priemonę remiamos veiklos:  neformaliojo vaikų švietimo (tarp jų ir vaikų vasaros edukacinių) programų 

įvairovės ir prieinamumo didinimas, prevencinių ir sveikatą stiprinančių programų 

įgyvendinimas mokyklose, siekiant mažinti iškritusių iš švietimo sistemos mokinių 

skaičių. 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus 

vykdomos: 

 

 Stebėsenos komiteto pritarimas veiklų ar jų dalies vykdymui ne Veiksmų 

programos teritorijoje gautas ...  

 

Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas veiklų vykdymui: 
 ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš 

Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo); 

 ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš Europos socialinio fondo); 

Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas, nes: 

X veiklos bus vykdomos Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš Europos 

socialinio fondo); 

 apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi. 

 



Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių 

priemonių atveju): 

X Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. Projektai turi atitikti Vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016 metų veiksmų plano, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. birželio 2 d. 

įsakymu Nr. V-485 „Dėl vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016 metų veiksmų plano 

patvirtinimo” nuostatas, o taip pat Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 

m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. V-1101 „Dėl įgaliojimo suteikimo įgyvendinti projektus“ 

nuostatas. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Vaikų ir jaunimo socializacijos 

2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-485 „Dėl vaikų ir jaunimo socializacijos 

2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo”, bent vieną iš 1 priedo 1.1.2.5, 1.1.3.2, 

1.1.4.2, 1.1.3.3 papunkčiuose nurodytų veiklų ir prie veiklų nurodytą pareiškėją. Taip pat 

būtina įsitikinti, kad projekto pareiškėjas atitinka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. lapkričio 24 d. įsakyme Nr. V-1101 „Dėl įgaliojimų suteikimo 

įgyvendinti projektus“ bent vieną iš nurodytų pareiškėjų. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016 metų veiksmų planas yra vienintelis strateginis 

dokumentas, nustatantis valstybės strategines veiklos kryptis vaikų ir jaunimo 

socializacijos srityje. Atsižvelgiant į tai, kad 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programoje tarp veiklų numatyta „neformaliojo ugdymo iniciatyvų 

rėmimas ir jų palaikymas, parama neformaliojo švietimo įstaigų paslaugų įvairovei ir 

prieinamumui didinti“, o minėtame plane numatytos veiklos „skatinti mokyklų 

bendruomenes vykdyti veiklas mokyklos edukacinei aplinkai gerinti ir mokinių 

dalyvavimą edukacinėse programose mokyklose, muziejuose ir kitose erdvėse“, 

„organizuoti mokinių saugaus eismo ugdymo konkursus ir įgyvendinti kitas neformaliojo 

vaikų švietimo priemones ir projektus“, „įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9a4c0fc0f09b11e3bb22becb572235f5


programas vaikų vasaros ir kitų mokinių atostogų metu (taip pat turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių dėl negalios ir užsienio lietuvių vaikams)“ galima teigti, kad projektų 

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

prie 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9.2.2 

konkretaus uždavinio „Sumažinti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo 

ugdymo programos nebaigusių asmenų skaičių” įgyvendinimo.  

Projektų atrankos kriterijus tiesiogiai prisideda prie priemonei taikomo strateginio 

planavimo dokumento, t. y. Vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016 metų veiksmų 

plano tikslų įgyvendinimo.  

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

Vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016 metų veiksmų plane nurodyti pareiškėjai 

sukonkretinti 2014 m. lapkričio 24 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

įsakyme Nr. V-1101 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinti projektus“ ir pareiškėjais 

įvardinti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Specialiosios pedagogikos ir 

psichologijos centras. Švietimo mainų paramos fondas bus ateityje įgaliotas vykdyti šios 

Priemonės numatytą veiklą ir atitinkamai bus patikslintas šis atrankos kriterijus.  

Remiantis Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro nuostatų, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-1043, 10.1 

papunkčiu Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vienas iš nurodytų veiklos tikslų 

yra dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką neformaliojo vaikų švietimo 

(išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) srityje. Remiantis Specialiosios 

pedagogikos ir psichologijos centro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1523, 15.5 papunkčiu 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras organizuoja Švietimo ir mokslo 

ministerijos finansuojamų vyriausybinių prevencinių programų įgyvendinimo priemonių 

vykdymą. Remiantis Švietimo mainų paramos fondo įstatais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-787, 8 

punkte numatyti fondo veiklos tikslai – įgyvendinti Europos Sąjungos, nacionalines 

švietimo ir mokymo programas bei projektus. Švietimo mainų paramos fondas vykdo 

neformaliojo vaikų švietimo programas, organizuoja vasaros edukacines stovyklas. 

Atsižvelgiant į minėtus nuostatus, tik Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 

Švietimo mainų paramos fondas ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 

Lietuvoje vykdo Priemonėje numatytą veiklą, t. y. „neformaliojo vaikų švietimo (tarp jų ir 

vaikų vasaros edukacinių) programų įvairovės ir prieinamumo didinimas, prevencinių ir 

sveikatą stiprinančių programų įgyvendinimas mokyklose, siekiant mažinti iškritusių iš 



švietimo sistemos mokinių skaičių.“  

Atsižvelgiant į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir Specialiosios 

pedagogikos ir psichologijos centro veiklos tikslus ir uždavinius bei funkcijas, įvardintas jų 

nuostatuose, jų atitikimą planuojamos finansuoti veiklos tikslui, taip pat į ilgametę šių 

funkcijų vykdymo patirtį įgyvendinant 2007–2013 m. periodo projektus, jie yra įvardinti 

Vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016 metų veiksmų plane bei įgalioti vykdyti 

Priemonės veiklas 2014 m. lapkričio 24 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro įsakyme Nr. V-1101 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinti projektus“, kas 

atitinka Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. Nr. 1K-316 įsakymu „Dėl Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 35 punkto nuostatas, kad projektas įtraukiamas į 

valstybės projektų sąrašą, jei strateginio planavimo dokumente nustatytas projekto 

vykdytojas ir jam pavestos įgyvendinti veiklos sritys (kurios atitinka projekto tikslą) arba 

strateginio planavimo dokumente nurodomas planuojamas įgyvendinti projektas, projekto 

vykdytojas ir jam numatytos projekto veiklos.  

 
 
 

        Švietimo ir mokslo viceministrė                          _________________     Svetlana Kauzonienė 
 (ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)            (parašas)                                    (vardas ir pavardė) 

 


