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PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 

2017 m. rugsėjo 18 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: 

09.2.2-ESFA-V-707 „Asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, galimybių 

mokytis gerinimas“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų suma, mln. Eur: 

13,03 mln. Eur 

 

Pagal priemonę remiamos veiklos: - gabių ir talentingų mokslui vaikų paieškos, atpažinimo ir ugdymo sistemos 

tobulinimas;  

- mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, savivaldybių švietimo 

pagalbos įstaigų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistų 

kvalifikacijos dirbti su įvairiomis specialiųjų ugdymo poreikių mokinių grupėmis 

tobulinimas; 

- priemonių, skirtų mažinti ankstyvąjį mokinių pasitraukimą iš švietimo sistemos ir 

didinti anksti ją palikusiųjų įtrauktį, įgyvendinimas. 

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): 

X Valstybės projektų planavimas 

 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 

 Nustatymas 

X Keitimas  

Kriterijus patvirtintas Stebėsenos komiteto 2015-04-23 posėdyje, pakeistas – 2016-

10-13 posėdyje 

 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. Projektai turi atitikti Gabių ir talentingų vaikų paieškos, atpažinimo sistemos 

sukūrimo ir mokyklų šiems vaikams prieinamumo didinimo 2014–2016 metų 

veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. 

sausio 27 d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl Gabių ir talentingų vaikų paieškos, atpažinimo 

sistemos sukūrimo ir mokyklų šiems vaikams prieinamumo didinimo 2014–2016 

metų veiksmų plano patvirtinimo“ nuostatas arba Vaikų įtraukties mokytis ir 

įvairiapusio ugdymo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-527 „Dėl Vaikų 

įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo veiksmų plano patvirtinimo“, 
nuostatas. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Gabių ir talentingų vaikų 

paieškos, atpažinimo sistemos sukūrimo ir mokyklų šiems vaikams prieinamumo 

didinimo 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl Gabių ir talentingų 

vaikų paieškos, atpažinimo sistemos sukūrimo ir mokyklų šiems vaikams 

prieinamumo didinimo 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, bent vieną iš 

2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.4.2 papunkčiuose nurodytų veiklų ir 

prie veiklų nurodytą pareiškėją arba Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio 

ugdymo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-527 „Dėl Vaikų įtraukties mokytis 

ir įvairiapusio ugdymo veiksmų plano patvirtinimo“, 1.2.6.1 papunktyje 

nurodytą priemonę ir galimą vykdytoją. 

Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šią priemonės veiklą: gabių ir 

talentingų mokslui vaikų paieškos, atpažinimo ir ugdymo sistemos tobulinimas. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Gabių ir talentingų vaikų paieškos, atpažinimo sistemos sukūrimo ir mokyklų šiems 

vaikams prieinamumo didinimo 2014–2016 metų veiksmų planas pasirinktas todėl, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/98ea2cb0898b11e397b5c02d3197f382/RgwwuURwnC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/98ea2cb0898b11e397b5c02d3197f382/RgwwuURwnC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/98ea2cb0898b11e397b5c02d3197f382/RgwwuURwnC
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/deca98f05bbf11e79198ffdb108a3753
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/deca98f05bbf11e79198ffdb108a3753
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kad yra vienintelis strateginis dokumentas, nustatantis valstybės strategines veiklos 

kryptis vaikų gabumų ugdymo srityje ir atitinkantis Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. 

spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) 35 punkto nuostatas. Vaikų 

įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo veiksmų planas yra naujas strateginis 

dokumentas, kuris tęsia suplanuotų veiklų įgyvendinimą. 

Projektų atrankos kriterijus keičiamas siekiant, kad projektai atitiktų ir naują 

strateginį dokumentą t. y. įtraukiant nuostatas dėl atitikimo Vaikų įtraukties 

mokytis ir įvairiapusio ugdymo veiksmų planui. Abiejuose veiksmų planuose 

veiklų turinys išlieka nepakitęs.  

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS            

PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

 Nustatymas 

X Keitimas  

Kriterijus patvirtintas Stebėsenos komiteto 2015-04-23 posėdyje 

 

 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 2. Projektai turi atitikti Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programas, stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 2014–2016 metų 

veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. 

rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V-808 „Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio 

ir pagrindinio ugdymo programas, stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 2014–

2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, nuostatas arba Vaikų įtraukties mokytis ir 

įvairiapusio ugdymo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-527 „Dėl Vaikų 

įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo veiksmų plano patvirtinimo“, 
nuostatas. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjas atitinka Bendrojo ugdymo 

mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, stiprinimo ir 

inkliuzinio ugdymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-808 

„Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/412ebe50371911e48fcad59d61177654/ocFnllRlbu
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/412ebe50371911e48fcad59d61177654/ocFnllRlbu
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/412ebe50371911e48fcad59d61177654/ocFnllRlbu
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/deca98f05bbf11e79198ffdb108a3753
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/deca98f05bbf11e79198ffdb108a3753
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programas, stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plano 

patvirtinimo“, bent vieną iš 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6., 2.1.1., 2.1.2. 

papunkčiuose nurodytų veiklų ir prie veiklų nurodytą pareiškėją arba Vaikų 

įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-

527 „Dėl Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo veiksmų plano 

patvirtinimo“, 1.3.1.1 ir 1.3.1.2 papunkčiuose nurodytas priemones ir galimus 

vykdytojus. 

Šį kriterijų turi atitikti projektai, kurie įgyvendina šias priemonės veiklas:  

- mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, savivaldybių švietimo 

pagalbos įstaigų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistų 

kvalifikacijos dirbti su įvairiomis specialiųjų ugdymo poreikių mokinių grupėmis 

tobulinimas ir (arba); 

- priemonių, skirtų mažinti ankstyvąjį mokinių pasitraukimą iš švietimo sistemos ir 

didinti anksti ją palikusiųjų įtrauktį, įgyvendinimas. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, 

stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų planas pasirinktas 

todėl, kad yra vienintelis strateginis dokumentas, nustatantis valstybės strategines 

veiklos kryptis bendrojo ugdymo mokyklų stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 

srityje ir atitinkantis Taisyklių 35 punkto nuostatas. Vaikų įtraukties mokytis ir 

įvairiapusio ugdymo veiksmų planas yra naujas strateginis dokumentas, kuris 

tęsia suplanuotų veiklų įgyvendinimą. 

Projektų atrankos kriterijus keičiamas siekiant, kad projektai atitiktų galiojantį 

strateginį dokumentą t. y. įtraukiant nuostatas dėl atitikimo Vaikų įtraukties 

mokytis ir įvairiapusio ugdymo veiksmų planui. Abiejuose veiksmų planuose 

veiklų turinys išlieka nepakitęs. 
 
Viceministras                                                                                               _________________        Gražvydas Kazakevičius 
 (ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)            (parašas)                                                      (vardas ir pavardė) 

 


