
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA 

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ 

PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

II SKYRIUS 

VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR 

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS  

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

PRIEMONĖ NR. 09.3.2-ESFA-V-710 „STEBĖSENOS, IŠORINIO VERTINIMO 

STIPRINIMAS IR KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMAS“ 

 

1. Priemonės aprašymas 

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. 

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie konkretaus uždavinio „Stiprinti aukštojo 

mokslo stebėseną, išorinį vertinimą ir efektyvų studijų valdymą, siekiant nuolatinio studijų 

kokybės gerinimo“ įgyvendinimo. 

1.3. Remiamos veiklos: 

1.3.1. išorinio vertinimo (studijų programų ir institucinio), aukštųjų mokyklų savęs 

įsivertinimo ir akreditacijos sistemų stiprinimas. Socialinių dalininkų įsitraukimas į studijų 

kokybės gerinimo procesus; 

1.3.2. užsienyje įgytų kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, akademinio pripažinimo 

sistemos vystymas; 

1.3.3. priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos palaikymas, tobulinimas; 

1.3.4. įrodymais ir pasiekimais grįsto valdymo ir vadybos diegimas (įrodymais grįstas 

sprendimų priėmimas, trūkumų ir tendencijų nustatymas, pažangos stebėsena), aukštojo mokslo 

vertinimai ir stebėsena; 

1.3.5. neformaliai įgytų kvalifikacijų pripažinimas; 

1.3.6. studijų ir aukštosios mokyklos valdymo, administravimo, studijų proceso 

organizavimo ir švietimo pagalbos tobulinimas bei tam skirtų el. priemonių taikymas. 

1.4. Galimi pareiškėjai: 

1.4.1. Studijų kokybės vertinimo centras; 

1.4.2. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti; 

1.4.3. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras; 

1.4.4. mokslo ir studijų institucijos; 

1.4.5. Kauno technologijos universitetas; 

 1.4.6. Vilniaus Gedimino technikos universitetas;  

 1.4.7. Vilniaus universitetas. 

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje. 

 

2. Priemonės finansavimo forma  

Negrąžinamoji subsidija. 

 

3. Projektų atrankos būdas  

Valstybės projektų planavimas. 

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija 

Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra. 



 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės finansinės 

paramos finansuojamų programų priemonių 

        Papildomi reikalavimai netaikomi. 

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai 

  (eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 
Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

Stebėsenos 

rodiklio 

kodas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Tarpinė reikšmė 

2018 m. gruodžio 

31 d. 

Galutinė reikšmė 

2023 m. gruodžio 

31 d. 

R.S.387  „Aukštųjų mokyklų, 

kurioms pagal veiksmų 

programą ESF lėšomis 

buvo atliktas išorinis 

vertinimas, dalis“ 

Procentai 8 50 

P.S.389 „Pagal veiksmų 

programą ESF lėšomis 

sukurti ar atnaujinti 

stebėsenos įrankiai“ 

Skaičius 2 12 

P.S.390 „Aukštosios mokyklos, 

kurioms pagal veiksmų 

programą ESF lėšomis 

atliktas išorinis 

vertinimas“ 

Skaičius 4 23 

P.S.391 „Mokymosi visą 

gyvenimą sistemos 

institucijų 

administracijos 

darbuotojai, kurie 

dalyvavo ESF veiklose, 

skirtose mokytis pagal 

neformaliojo švietimo 

programas“ 

Skaičius 31 200 

P.N.703 „Socialiniai dalininkai, 

kurie dalyvavo ESF 

veiklose, skirtose 

mokytis pagal 

neformaliojo švietimo 

programas“ 

Skaičius 12 60 

P.N.704 „Aukštosios mokyklos, 

dalyvavusios karjeros 

konsultavimui skirtuose 

renginiuose“ 

Skaičius 10 20 



ES 

struktūrinių 

fondų 

lėšos – iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos – iki 

Projektų vykdytojų lėšos 

Iš viso – 

ne mažiau 

kaip 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios 

lėšos 

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti 

skiriamų lėšų 

14 134 822 0 0 0 0 0 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

925 419 0 0 0 0 0 0 

3. Iš viso  

15 060 241 0 0 0 0 0 0 
 


