LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO PAKEITIMO PROJEKTAS
PRIEMONĖ NR. 09.2.1-ESFA-V-727 „MOKYTOJŲ IR KITŲ ŠVIETIMO SISTEMOS
DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS “
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti mokinių ugdymo
pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje“ įgyvendinimo.
1.3. Remiamos veiklos:
1.3.1. ilgalaikis mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir naujų specialistų pritraukimas į
švietimo ir švietimo pagalbos veiklą;
1.3.2. mokytojų alternatyvių veiklos formų skatinimas.
1.4. Galimas pareiškėjas: Ugdymo plėtotės 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.
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
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
Tarpinė reikšmė
rodiklio
pavadinimas
vienetas
2018 m. gruodžio
kodas
31 d.
R.S.392
„Asmenų, kurie įgijo
Procentai
0
valstybės
pripažįstamą
kvalifikaciją po
dalyvavimo ESF
veiklose, dalis“
R.N.712
„30–49 metų
Procentai
56
amžiaus mokytojų ir
dėstytojų dalis“
P.S.382
„Švietimo įstaigų
Skaičius
137
darbuotojai, kurie
dalyvavo ESF
veiklose, skirtose
mokytis pagal
1

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio 31
d.
80

61

1371

P.S.404

P.N.748

neformaliojo
švietimo programas“
„Asmenys, kurie
dalyvavo ESF
veiklose, skirtose
mokytis pagal
formaliojo švietimo
programas ar
modulius“
„Studentai,
kuriems buvo
skirta tikslinė
stipendija“

Skaičius

0

500

Skaičius

0

600

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
Projektams skiriamas
finansavimas

(eurais)
Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos
Projektų vykdytojų lėšos

Lietuvos
ES struktūrinių Respublikos
fondų
valstybės
lėšos – iki
biudžeto
lėšos – iki

Iš viso –
Lietuvos
Savivaldybės
ne
Respublikos
biudžeto
Kitos
Privačios
mažiau
valstybės
lėšos
viešosios
lėšos
kaip
biudžeto
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti
skiriamų lėšų
6 892 400
0
116 445
116 445
0
0
0
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
6 892 400
0
116 445
116 445
0
0
0
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NACIONALINIS STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠAS

Eil. Rodikli
Nr. o kodas

1
69.

Rodiklio
pavadinimas

2

Matavimo
Sąvokų apibrėžtys
vienetai

3

P.N.74 „Studentai, kuriems Skaičius
8
buvo skirta tikslinė
stipendija“

4

Apskaičiavimo
tipas

Skaičiavimo būdas

Duomenų šaltinis

Pasiekimo
momentas

Institucija

5

6

7

8

9

Studentas – asmuo, Automatiškai Sumuojami studentai, Pirminiai
Stebėsenos
studijuojantis
apskaičiuojamas kuriems įgyvendinant šaltiniai:
rodiklis laikomas
aukštojoje
projekto veiklas buvo
pasiektu, kai
apskaitos
mokykloje pagal
skirta tikslinė
projekto veiklų
dokumentų, kurių
studijų programą
stipendija.
įgyvendinimo
pagrindu
arba doktorantūroje
metu asmuo
Tas pats asmuo,
mokamos
(šaltinis: Mokslo ir
įtraukiamas į
įgyvendinant tą patį tikslinės
studijų įstatymas).
apskaitos
projektą gavęs
stipendijos,
dokumentą, kurio
tikslinę stipendiją
suvestinė,
Tikslinė stipendija –
pagrindu mokama
kelis kartus,
patvirtinta
stipendija, skirta
tikslinė stipendija.
skaičiuojamas vieną įstaigos vadovo ar
aukštųjų mokyklų
kartą.
įgalioto asmens.
pirmosios pakopos
studentams,
priimtiems į
Antriniai
aukštąsias mokyklas
šaltiniai: mokėjim
ne anksčiau kaip
o prašymai.
2010 metais ir
studijuojantiems
valstybės
finansuojamose
studijų vietose pagal
3

Už
stebėsenos
rodiklio
pasiekimą ir
duomenų
apie pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose
yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.

pedagogikos arba
andragogikos
studijų krypčių
programas, skirtas
pedagogams rengti.
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