
 

 

 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 

 

2017 m. lapkričio 27 d. 

 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo 

ir (ar) keitimo teikianti institucija: 

LR 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: 

9.3.1 konkretus uždavinys „Siekiant geresnės studijų atitikties darbo rinkos ir 

visuomenės poreikiams gerinti studijų kokybę ir didinti studijų prieinamumą“ 

 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 

09.3.1-ESFA-V-738 „Aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimas“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų suma, mln. Eur: 

15,1 mln. Eur  

Pagal priemonę remiamos veiklos:  Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas (įskaitant pedagogikos krypties 

studijų dėstytojų kvalifikaciją, kurie vadovauja pedagoginei praktikai) ir 

profesinė tinklaveika. 

 Studijų programų stambinimas, pedagogų rengimo programų 

konsolidavimas, inovatyvių mokymo(si) metodų, nuotolinių studijų, į 

studentą orientuoto studijų proceso diegimas, kandidatų į pedagogines 

studijas atrankos instrumentų kūrimas.  

 Studijų ir aukštosios mokyklos valdymo, administravimo, studijų proceso 

organizavimo ir švietimo pagalbos tobulinimas bei tam skirtų el. priemonių 

taikymas.  

 Tęstinių pedagoginių studijų modernizavimas ir pedagogų rengimo 

kokybės pagal pedagogines profesines studijas gerinimas.  

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 X Valstybės projektų planavimas 



finansinių priemonių atveju): Regionų projektų planavimas 

Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

X Nustatymas 

 Keitimas  

 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 

pavadinimas: 

1. Projektas turi atitikti Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

(socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 

metų veiksmų plano, patvirtinto 2016 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-204 „Dėl Valstybinės studijų, 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 

metų plėtros programos 2016−2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, nuostatas. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir pareiškėjai atitinka Valstybinės studijų, 

mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 

metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų plano, patvirtinto 2016 m. kovo 

17 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-204 „Dėl 

Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) 

plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų plano 

patvirtinimo“, bent vieną iš 1.2.1.1, 1.2.3.1, 1.2.3.2, 3.3.1.1 papunkčiuose 

nurodytų veiklos sričių ir pareiškėjų. 

Šis projektų atrankos kriterijus taikomas visoms priemonės veikloms.  

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) 

plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2016–2018 metų veiksmų planas 

pasirinktas todėl, kad yra vienintelis strateginis dokumentas, nustatantis valstybės 

strategines veiklos kryptis studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės 

(socialinės, kultūrinės) plėtros srityse. Atsižvelgiant į tai, kad 2014–2020 m. 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programoje (toliau – veiksmų 

programa) minimi 2014–2020 m. iššūkiai yra susiję su darbo rinkos ir visuomenės 

poreikių neatitinkančia studijų kokybe, todėl numatyta siekti aukštesnės studijų 

kokybės skiriant finansavimą studijų programų stambinimui, nes taip norima 

paskatinti aukštąsias mokyklas neturėti daug siaurų studijų programų taip 

suteikiant studentui įvairesnes žinias bei gebėjimą prisitaikyti prie darbo rinkos 

pokyčių. Taip pat siekiama studijų procesą orientuoti į studentą, kad jis galėtų 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/42cd1620ec4a11e58deaaf0783ebf65b#mainForm:printLink1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/42cd1620ec4a11e58deaaf0783ebf65b#mainForm:printLink1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/42cd1620ec4a11e58deaaf0783ebf65b#mainForm:printLink1


skirti kuo daugiau dėmesio studijuojamam dalykui, kad suderintų darbą, šeimą ir 

studijas, pasirinktų studijų dalykus, kurie jam reikalingi ir naudingi kaip būsimam 

specialistui ir leistų pasiruošti ir pritapti prie kintančios darbo rinkos. Taip pat 

keliamas tikslas, kad dėstytojai turėtų galimybę tobulinti savo kvalifikaciją ir 

burtis į profesines tinklaveikas. Tai yra svarbu, nes tai skatina keistis darbo 

patirtimi, dėstymo naujovėmis, konsultuotis dėl studijų turinio atnaujinimo, į 

studentą orientuotų studijų diegimo, vertinimo metodų.   

Studijų ir aukštosios mokyklos valdymo, administravimo, studijų proceso 

organizavimo ir švietimo pagalbos tobulinimas bei tam skirtų el. priemonių 

taikymas reikalingas tam, kad susijungusios aukštosios mokyklos galėtų užtikrinti 

vieningą studijų ir institucijos valdymą, administravimą, kad būtų užtikrinta dermė 

su nacionaliniais registrais. 

Šios veiklos taip pat prisidės prie valstybinių universitetų tinklo optimizavimo 

plano įgyvendinimo, kurio tikslas – sukurti prielaidas aukštai mokslo ir studijų 

kokybei, veiksmingai aukštojo mokslo sąsajai su šalies visuomenės, valstybės, 

verslo poreikiais ir mokslo ir studijų tarptautiniam konkurencingumui. Šios 

veiklos tikslingai nukreiptos į aukštojo mokslo kokybės gerinimą įgyvendinant 

programų konsolidavimą ir peržiūrą, gerinant studijų ir aukštųjų mokyklų 

valdymo, administravimo ir studijų proceso organizavimo procesus, gerinant 

dėstytojų kvalifikaciją. 

Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, galima teigti, kad projektų atrankos 

kriterijus prisidės prie to, kad būtų atrenkami projektai, labiausiai prisidedantys 

prie veiksmų programos 9.3.1 konkretaus uždavinio „Siekiant geresnės studijų 

atitikties darbo rinkos ir visuomenės poreikiams gerinti studijų kokybę ir didinti 

studijų prieinamumą“ įgyvendinimo.  

Projektų atrankos kriterijus tiesiogiai prisideda prie priemonei taikomo strateginio 

planavimo dokumento, t. y. Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir 

eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros 

programos 2016–2018 metų veiksmų plano, tikslų įgyvendinimo.  

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS            

  PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

 

 

X Nustatymas 

 Keitimas  

 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 2. Projekto pareiškėjas ir (arba) partneriai turi būti valstybiniai universitetai, kurie 



pavadinimas: atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 

947 „Dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo 

priemonių patvirtinimo“ nuostatas. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Būtina įsitikinti, kad projekto pareiškėjas ir (arba) partneriai yra numatyti Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 22 d. nutarime Nr. 947 „Dėl 

valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonių 

patvirtinimo“.  

Šis kriterijus taikomas visos priemonės veikloms, kai pareiškėjas yra valstybinis 

universitetas. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Atrankos kriterijus leidžia atrinkti projektus, kurie užtikrintų Valstybinių 

universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimą. 

Šis kriterijus svarbus, nes siekiama sutelkti mokslo ir studijų potencialą, panaikinti 

fragmentaciją ir dubliavimąsi, sumažinti išlaidas ūkiui ir administravimui, 

atsisakant perteklinės infrastruktūros ir administracinio personalo. Taip pat 

siekiama padidinti Lietuvos universitetų patrauklumą Lietuvos ir kitų šalių 

studentams, pagerinti vietą tarptautiniuose reitinguose, padidinti galimybes 

studentams rinktis įvairesnes studijas, efektyvinti valdymą, universitetų strategijas 

perorientuojant nuo išlikimo į ilgalaikius inovatyvaus ūkio, darbo rinkos, 

visuomenės plėtros uždavinius. 

 
            

  Švietimo ir mokslo viceministras                                                 _________________      dr. Giedrius Viliūnas 

 (ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)            (parašas)                                     (vardas ir pavardė) 

 

 


