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1. Priemonės aprašymas 

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.  

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Sukurti sąlygas ir paskatas 

mokymuisi visą gyvenimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą tobulinantis“ įgyvendinimo. 

1.3. Remiamos veiklos: 

1.3.1. profesinio mokymo ir suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojų tarptautinės patirties 

įgijimo rėmimas; 

1.3.2. profesinio mokymo įstaigų ir suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojų bendrųjų, 

kūrybinių, verslumo, pedagoginių ir dalykinių kompetencijų tobulinimas, įskaitant rengimą 

darbui su naujai parengtomis programomis, metodikomis, mokymo priemonėmis ir nauja įranga; 

1.3.3. bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas; 

1.3.4. švietimo vadovų ir švietimo bendruomenės lyderių gebėjimų vykdyti kokybinius 

pokyčius švietimo įstaigų veikloje didinimas ir kokybės užtikrinimo procesų stiprinimas; 

1.3.5. suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų plėtra (neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

programų vykdymas regionuose, neformaliojo suaugusiųjų švietimo kokybės gerinimas). 

1.4. Galimi pareiškėjai: 

1.4.1. Švietimo mainų paramos fondas; 

1.4.2. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras; 

1.4.3. Švietimo aprūpinimo centras; 

1.4.4. Ugdymo plėtotės centras.  

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 

Pagal 1.3.5 papunktyje nurodytą veiklą nefinansuojami mokymai 55–64 metų asmenims. 

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 



 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai 

    (eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 
Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

ES 

struktūrinių 

fondų 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 
Projektų vykdytojų lėšos 

Stebėsenos rodiklio 

kodas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Tarpinė reikšmė 

2018 m. gruodžio 

31 d. 

Galutinė 

reikšmė 2023 

m. gruodžio 31 

d. 

R.S.392 „Asmenų, kurie 

įgijo valstybės 

pripažįstamą 

kvalifikaciją po 

dalyvavimo ESF 

veiklose, dalis“ 

Procentai 0 80 

R.N.707 „Mokymosi visą 

gyvenimą lygis 25–

64 metų amžiaus 

grupėje“ 

Procentai 8 12 

P.S.382 „Švietimo įstaigų 

darbuotojai, kurie 

dalyvavo ESF 

veiklose, skirtose 

mokytis pagal 

neformaliojo 

švietimo programas“ 

Skaičius 920 4600 

P.S.404 „Asmenys, kurie 

dalyvavo ESF 

veiklose, skirtose 

mokytis pagal 

formaliojo švietimo 

programas ar 

modulius“ 

Skaičius 140 210 

P.S.405 „Asmenys, kurie 

dalyvavo ESF 

veiklose, skirtose 

mokytis pagal 

neformaliojo 

švietimo programas“ 

Skaičius 1066 10530 



lėšos – iki valstybės 

biudžeto 

lėšos – iki 

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 

16 218 721 0 223 933 223 933 0 0 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Iš viso  

16 218 721 0 223 933 223 933 0 0 0 

 


