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PRIEMONĖ NR. 09.3.1-ESFA-V-738 „AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ TINKLO TOBULINIMAS“ 

 

1. Priemonės aprašymas 

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. 

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie konkretaus uždavinio „Stiprinti aukštojo 

mokslo stebėseną, išorinį vertinimą ir efektyvų studijų valdymą, siekiant nuolatinio studijų 

kokybės gerinimo“ įgyvendinimo. 

1.3. Remiamos veiklos: 

1.3.1. studijų ir aukštosios mokyklos valdymo, administravimo, studijų proceso 

organizavimo ir švietimo pagalbos tobulinimas bei tam skirtų el. priemonių taikymas; 

1.3.2. 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; 

1.3.3. dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas (įskaitant pedagogikos krypties studijų dėstytojų 

kvalifikaciją, kurie vadovauja pedagoginei praktikai) ir profesinė tinklaveika; 

1.3.4. tęstinių pedagoginių studijų modernizavimas ir pedagogų rengimo kokybės pagal 

pedagogines profesines studijas gerinimas.   

1.4. Galimi pareiškėjai: 

1.4.1. Lietuvos aukštosios mokyklos.  

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. 

 

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

paramos finansuojamų programų priemonių 

Papildomi reikalavimai netaikomi. 

 

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.N.718 „Sumažėjęs aukštųjų 

mokyklų skaičius“ 

Skaičius 0 5 

R.N.719 „Aukštųjų mokyklų, Procentai 0 35 
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kuriose pagal veiksmų 

programą ESF lėšomis 

pagerinta studijų kokybė, 

dalis“ 

P.N.744 „Aukštosios mokyklos, 

kuriose pagal veiksmų 

programą ESF lėšomis 

pagerinta studijų 

kokybė“ 

Skaičius 0 15 

P.S.388 „Dėstytojai, kurie 

dalyvavo ESF veiklose, 

skirtose mokytis pagal 

neformaliojo švietimo 

programas“ 

Skaičius 54 785 

P.S.391 „Mokymosi visą 

gyvenimą sistemos 

institucijų 

administracijos 

darbuotojai, kurie 

dalyvavo ESF veiklose, 

skirtose mokytis pagal 

neformaliojo švietimo 

programas“ 

Skaičius 0 145 

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai 

(eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 
Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

ES 

struktūrinių 

fondų 

lėšos – iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos – iki 

Projektų vykdytojų lėšos 

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 

14 175 096 0 0 0 0 0 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

925 419       

3. Iš viso  

15 100 515 0 0 0 0 0 0 

 


