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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  

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

PRIEMONĖ NR. 09.2.2-ESFA-V-707 „ASMENŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI 

POREIKIŲ, GALIMYBIŲ MOKYTIS GERINIMAS“ 

 

1. Priemonės aprašymas 

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.  

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie konkretaus uždavinio „Sumažinti anksti iš 

švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų skaičių“ 

įgyvendinimo. 

1.3. Remiamos veiklos: 

1.3.1. gabių ir talentingų mokslui vaikų paieškos, atpažinimo ir ugdymo sistemos tobulinimas; 

1.3.2. 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; 

1.3.3. priemonių, skirtų mažinti ankstyvąjį mokinių pasitraukimą iš švietimo sistemos ir 

didinti anksti ją palikusiųjų įtrauktį, įgyvendinimas.  

1.4. Galimi pareiškėjai: 

1.4.1. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras; 

1.4.2. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 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 

Europos socialinio fondo agentūra. 

 
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-199, 2016-03-16, paskelbta TAR 2016-03-17, i. k. 2016-05122 

 

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

finansuojamų programų priemonių 

Pagal 1.3.1 papunktyje nurodytą veiklą nefinansuojamas gabių vaikų paieškos ir atpažinimo 

metodikų adaptavimas, kuris buvo finansuotas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-06-K priemonės 

„Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje“ lėšomis. 

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Stebėsenos Stebėsenos rodiklio Matavimo Tarpinė reikšmė Galutinė reikšmė 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=cadbe540eb8311e58deaaf0783ebf65b


 

 

rodiklio 

kodas 

pavadinimas vienetas 2018 m. gruodžio 

31 d. 

2023 m. gruodžio 

31 d. 

R.S.384 „Mokyklos nelankančių 

mokinių dalies 

sumažėjimas mokyklose, 

kurios pagal veiksmų 

programą ESF lėšomis 

įgyvendino ankstyvojo 

pasitraukimo iš mokyklos 

prevencijos bei 

kompensacijos priemones“ 

Procentai 2 2 

R.N.701 „Dalis ESF lėšomis 

švietimo pagalbą gavusių 

mokinių, kurie buvo 

perkelti į kitą klasę ar 

baigė formaliojo švietimo 

programą“ 

Procentai 0 80 

P.S.383 „Mokiniai, kuriems pagal 

veiksmų programą ESF 

lėšomis buvo suteikta 

švietimo pagalba“ 

Skaičius 253 1266 

P.S.382 „Švietimo įstaigų 

darbuotojai, kurie dalyvavo 

ESF veiklose, skirtose 

mokytis pagal 

neformaliojo švietimo 

programas“ 

Skaičius 76 380 

P.N.701 „Mokiniai, įtraukti į žinias 

apie mokslą ir 

technologijas gilinančią 

veiklą“ 

Skaičius 120 600 

P.N.702 „Mokyklos, kurios pagal 

veiksmų programą ESF 

lėšomis įgyvendino 

ankstyvojo pasitraukimo iš 

mokyklos prevencijos bei 

kompensacijos priemones“ 

Skaičius 17 84 

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai    

(eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 
Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

ES 

struktūrinių 

fondų 

lėšos – iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos Projektų vykdytojų lėšos 



 

 

Respublikos 

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 

13 032 901 0 241 847 241 847 0 0 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Iš viso  

13 032 901 0 241 847 241 847 0 0 0 

 


