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PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 
 

2015 m. gruodžio 14 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: 

9.3.2. „Stiprinti aukštojo mokslo stebėseną, išorinį vertinimą ir efektyvų studijų valdymą, 

siekiant nuolatinio studijų kokybės gerinimo” 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 

Nr. 09.3.2-ESFA-V-710 „Stebėsenos, išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų 

pripažinimas“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 

15 mln. Eur (iš jų 1.45 mln. Eur žemiau nurodytai veiklai) 

Pagal priemonę remiamos veiklos:  studijų ir aukštosios mokyklos valdymo, administravimo, studijų proceso 

organizavimo ir švietimo pagalbos tobulinimas bei tam skirtų el. priemonių 

taikymas. 

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. 
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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 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 veikla ir pareiškėjas 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“, 3.3.1.2 punkte nurodytą 

veiksmą ir prie veiksmo nurodytus pareiškėjus. 

Projektų atrankos kriterijus taikomas šiai veiklai: studijų ir aukštosios mokyklos valdymo, 

administravimo, studijų proceso organizavimo ir švietimo pagalbos tobulinimas bei tam 

skirtų el. priemonių taikymas. 

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

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d5db00d0f87111e4927fda1d051299fb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d5db00d0f87111e4927fda1d051299fb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d5db00d0f87111e4927fda1d051299fb
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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 srityje. Atsižvelgiant į tai, kad 

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programoje numatyta siekti 

pagerinti studijų ir aukštųjų mokyklų valdymą, sumažinti sąnaudas, efektyvinti aukštųjų 

mokyklų veiklą, pereinant prie į studijų rezultatus nukreiptų studijų valdymo, nes 

efektyvus studijų valdymas leis užtikrinti aukštesnį absolventų įsidarbinamumą, nuolatinį 

studijų atnaujinimą ir prisitaikymą prie darbo rinkos ir visuomenės poreikių ir tai sudarys 

sąlygas efektyviau naudoti viešąsias investicijas, skiriamas aukštajam mokslui, todėl ir 

minėtame plane numatyta veikla „Diegti ir tobulinti studijų ir aukštosios mokyklos 

valdymui, administravimui ir švietimo pagalbai skirtas elektronines priemones, stiprinti 

aukštųjų mokyklų valdymo gebėjimus“, taigi galima teigti, kad projektų atrankos kriterijus 

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

programos 9.3.2. konkretaus uždavinio „Stiprinti aukštojo mokslo stebėseną, išorinį 

vertinimą ir efektyvų studijų valdymą, siekiant nuolatinio studijų kokybės gerinimo” 

įgyvendinimo.  

Priemonė įgyvendinama valstybės projektų planavimo būdu. Planuojamos pagal priemonę 

įgyvendinti veiklos, finansavimo apimtys, pareiškėjai yra numatyti strateginio planavimo 

dokumente, t. y. Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, 

kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2013–2015 metų veiksmų plane. 

Projektų atrankos kriterijus tiesiogiai prisideda prie minėto strateginio dokumento tikslų 

įgyvendinimo.  

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

aukštosios mokyklos projektus vykdys kaip aukštųjų mokyklų konsorciumo atstovai: 

Vilniaus universitetas – vadovaujantis 2010 m. kovo 26 d. Lietuvos akademinių bibliotekų 

informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumo 

sutartimi Nr. LABIIMSPPK-S-10/1 bei Konsorciumo Visuotinio narių susirinkimo 2014 

m. sausio 31 d. nutarimu.; Vilniaus Gedimino technikos universitetas – vadovaujantis 

Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo LieDM palaikymo ir plėtros konsorciumo 2010 m. 

rugsėjo 14 d. sutartimi, Ministerijos ir Konsorciumo 2010 m. gruodžio 15 d. 

bendradarbiavimo sutartimi Nr. S-628;  

Kauno technologijos universitetas – vadovaujantis Lietuvos mokslo ir studijų informacinės 

sistemos palaikymo ir plėtros konsorciumo 2010 m. gegužės 4 d. jungtinės veiklos 
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sutartimi, Ministerijos ir Konsorciumo 2010 m. spalio 25 d. Bendradarbiavimo sutartimi 

Nr. S-520.  

Pažymėtina, kad priemonės veikla skirta aukštųjų mokyklų administracinio personalo 

kompetencijų ugdymui. Į numatomus mokymus svarbu įtraukti visas aukštąsias mokyklas 

ir užtikrinti kuo paprastesnį projektų administravimą. To ir siekiama numatant pareiškėjais 

tris veikiančius aukštųjų mokyklų konsorciumus, paminėtus aukščiau. Atkreiptinas 

dėmesys, kad įgaliojimus jiems suteikė konsorciumų visuotiniai susirinkimai. Būdami 

pareiškėjais šie konsorciumų atstovai užtikrins visų aukštųjų mokyklų įsitraukimą į 

projektus ir užtikrins, kad pasiekti rezultatai būtų plačiai ir efektyviai naudojami 

praktikoje. Naujų konsorciumų kūrimas būtų neefektyvus, nes tai apsunkintų veiklų 

koordinavimą, atsirastų dubliavimosi rizika ir t. t., todėl galimais pareiškėjais įvardyti 

pasirinkti Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir 

Vilniaus universitetas.  
 

             Viceministras                                                                    _________________          Rolandas Zuoza 
 (ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)            (parašas)                                      (vardas ir pavardė) 


