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PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
 

2015 m. lapkričio 4 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: 9.1.3 „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo 

įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą” 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – priemonė) kodas ir 

pavadinimas: 

09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros 

tobulinimas“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma, mln. Eur: 15,9 mln. Eur 

 

Pagal priemonę remiamos veiklos:   investicijos į savivaldybės nuosavybės teise priklausančią 

neformaliojo vaikų švietimo infrastruktūrą (techninės 

kūrybos ir meno, gamtamokslines, muzikos, dailės, teatro, 

sporto mokyklas ir būrelius, kitą infrastruktūrą, 

skatinančią kūrybiškumą, sveiką gyvenseną, saugų elgesį 

kelyje). 

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 priemonių atveju): Valstybės projektų planavimas 

X Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 
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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.  

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projekto veiklos 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“, 1 priedo 1.1.4 papunktyje nurodytą priemonę „Sudaryti 

prielaidas švietimo ir kitoms įstaigoms organizuoti vaikams stovyklas vasaros ir kitų 

mokinių atostogų metu, gerinti neformaliojo vaikų švietimo aplinką ir turtinti ugdymo 

bazę, infrastruktūrą, vykdyti kitas fizinio aktyvumo skatinimo priemones“.  

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Vaikų ir jaunimo socializacijos 2014–2016 metų veiksmų planas pasirinktas todėl, kad 

yra vienintelis strateginis dokumentas, nustatantis valstybės strategines veiklos kryptis 

vaikų ir jaunimo socializacijos plėtros srityje ir atitinkantis Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 

8 d. įsakymu Nr. 1K-316, 37 punkto nuostatas. Atsižvelgiant į tai, kad Veiksmų 

programoje numatyta veikla „Investicijos į techninės kūrybos ir meno, gamtamokslinių, 

muzikos, dailės, teatro, meno, sporto mokyklų ir būrelių, kitą kūrybiškumą, sveiką 

gyvenseną ir vaikų socializaciją skatinančią neformaliojo švietimo teikėjų infrastruktūrą 

(pavyzdžiui, vaikų vasaros poilsio stovyklos)”, o minėtame plane numatyta priemonė 

„Sudaryti prielaidas švietimo ir kitoms įstaigoms organizuoti vaikams stovyklas vasaros 

ir kitų mokinių atostogų metu, gerinti neformaliojo vaikų švietimo aplinką ir turtinti 

ugdymo bazę, infrastruktūrą, vykdyti kitas fizinio aktyvumo skatinimo priemones”, 

galima teigti, kad projektų atrankos kriterijus prisidės prie to, kad būtų atrenkami 

projektai, labiausiai prisidedantys prie veiksmų programos 9.1.3 konkretaus uždavinio 

„Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą” 

įgyvendinimo. 
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Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 2. Projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos 

sprendimu. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projekto pareiškėjas, projekto veiklos atitinka regiono plėtros plano 

priemonių plane nurodytą informaciją apie projekto pareiškėją, projekto veiklas, o 

finansavimo dydis neviršija regiono plėtros plano priemonių plane nurodyto projekto 

finansavimo dydžio pagal kiekvieną iš šaltinių. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Atrankos kriterijus pasirinktas todėl, kad pagal Regioninės plėtros įstatymo 8 straipsnį, 

nacionalinė regioninė politika yra įgyvendinama regiono lygmens regioninės plėtros 

planavimo dokumentu, kuris rengiamas atsižvelgiant į atskirų ūkio šakų (sektorių) 

plėtros strategijas, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą, nacionalinius 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos programavimo dokumentus, apskrities ir jos 

teritorijoje esančių savivaldybių teritorijų bendruosius planus ir savivaldybių 

strateginius plėtros planus ir kt.  

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 49 punktu, Regionų 

plėtros tarybos turi užtikrinti, kad visi į regionų projektų sąrašus įtraukti projektai 

atitiktų reikalavimus, nustatytus šių taisyklių 37 punkte (tikrinant projekto atitiktį 

taisyklių 37.1 papunktyje nurodytų dokumentų nuostatoms, taip pat tikrinama jo atitiktis 

regiono plėtros plano nuostatoms). 
 

 
             Švietimo ir mokslo viceministrė                                                 _________________                   Dr. Natalja Istomina 
 (ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)            (parašas)                                                  (vardas ir pavardė) 

 


