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1. Priemonės aprašymas 

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.  

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

paskatas mokymuisi visą gyvenimą, užtikrinant veiksmingą pagalbą tobulinantis“ įgyvendinimo. 

1.3. Remiamos veiklos: 

1.3.1. suaugusiųjų, nebaigusių bendrojo ugdymo programos ir norinčių ją baigti (atskirai 

arba kartu su profesine kvalifikacija), įtraukimas į mokymo programas; 

1.3.2. profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas; 

1.3.3. mokytojų, siekiančių įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją arba jos dalį, įtraukimas į 

mokymo programas; 

1.3.4. senjorų mokymosi galimybių plėtra.  

1.4. Galimi pareiškėjai: 

1.4.1. profesinio mokymo įstaigos; 

1.4.2. suaugusiųjų švietimo centrai; 

1.4.3. darbdavių asociacijos; 

1.4.4. profesinio mokymo įstaigų asociacijos; 

1.4.5. Lietuvos aukštosios mokyklos; 

1.4.6. trečiojo amžiaus universitetai. 

1.5. Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje ir (arba) 

atstovaujantys darbdavius. 

 

2. Priemonės finansavimo forma  

Negrąžinamoji subsidija. 

 

3. Projektų atrankos būdas  

Projektų konkursas. 

 

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 

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


Pagal 1.3.1 papunktyje nurodytą veiklą finansuojami mokymai, susiję su bendruoju ugdymu 

ir formaliu profesiniu mokymu. 

Pagal 1.3.2 papunktyje nurodytą veiklą nefinansuojamas įmonių darbuotojų technologinių 

kompetencijų tobulinimas. Taip pat nefinansuojamas technologinių kompetencijų tobulinimo 

programų ir mokymo medžiagos parengimas, kuris buvo finansuotas 2007–2013 m. Žmogiškųjų 

išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-02-V 

priemonės „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio 

personalo kvalifikacijos tobulinimas“ lėšomis. Nefinansuojamų technologijų kompetencijų 

tobulinimo programų ir mokymo medžiagos sąrašas skelbiamas interneto svetainėje adresu 

http://www.pmdtkt.upc.smm.lt/. 

Pagal 1.3.3 papunktyje nurodytą veiklą finansuojamas formalusis mokymas 30-54 m. 

amžiaus asmenims, siekiantiems įgyti aukštąjį išsilavinimą, kurį asmuo pradeda projekto 

įgyvendinimo metu. 

Pagal 1.3.4 papunktyje nurodytą veiklą finansuojami mokymai, skirti pensinio amžiaus 

asmenims. 

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

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 80 80 

P.S.382 „Švietimo įstaigų 

darbuotojai, kurie 

dalyvavo ESF veiklose, 

skirtose mokytis pagal 

neformaliojo švietimo 

programas“ 

Skaičius 160 800 

P.S.404 „Asmenys, kurie dalyvavo 

ESF veiklose, skirtose 

mokytis pagal formaliojo 

švietimo programas ar 

modulius“ 

Skaičius 183 2400 

P.S.405 „Asmenys, kurie dalyvavo 

ESF veiklose, skirtose 

mokytis pagal 

neformaliojo švietimo 

programas“ 

Skaičius 394 1970 

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai 

 (eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 
Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

ES 

struktūrinių 

fondų 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos Projektų vykdytojų lėšos 



lėšos – iki 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 

12 164 041 0 232 890 232 890 0 0 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Iš viso  

12 164 041 0 232 890 232 890 0 0 0“ 

 

 


