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Nacionalinės studijų programos projektų atrankos komiteto, kurio institucinė sudėtis 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 
V-139 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. ISAK-2160 ,,Dėl 
Nacionalinės studijų programos projektų atrankos komiteto sudarymo“ pakeitimo“, posėdis vyko 
2012 m. lapkričio 30 d. A.Volano g. Kolegijų sal. 

 
Posėdyje dalyvavo: 
 
Posėdžio pirmininkė – Nerija Putinaitė, švietimo ir mokslo viceministrė. 
 
Posėdžio sekretorė – Jūratė Abdulskytė, Švietimo ir mokslo ministerijos Europos 

Sąjungos paramos koordinavimo departamento (toliau – ESPKD) Europos Sąjungos paramos 
valdymo skyriaus vyriausioji specialistė. 

 
Komiteto nariai:  

         Antanas Levickas, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų 
departamento Koleginių studijų skyriaus vedėjas; 

 Raimondas Paškevičius, Švietimo ir mokslo ministerijos ESPKD direktorius. 
 
Stebėtojų teisėmis dalyvaujantys asmenys: 
Rima Martinėnienė, Finansų ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos 

valdymo departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos valdymo skyriaus vedėjo 
pavaduotoja; 

Alfredas Račkauskas, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto 
Ekonometrinės analizės katedros vedėjas. 

 
Kiti posėdžio dalyviai: 
Algimantas Kartočius, ESFA Projektų valdymo skyriaus (ŠMM) projektų vertinimo 

koordinatorius; 
Jolanta Navickaitė, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų 

departamento Akademinio mobilumo ir tęstinio mokymo vyresnioji specialistė. 
 

Posėdyje dalyvavo 3 iš 4 balso teisę turinčių Projektų atrankos komiteto narių.  
 

Posėdžio darbotvarkė: 
  1. Paraiškų, pateiktų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 

programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonės „Studijų 
kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, 
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vertinimo ataskaitų pristatymas ir sprendimų, dėl rekomenduojamų finansuoti projektų 
priėmimas. 
 

1. SVARSTYTA.  
ESFA pristatė, kaip buvo vykdomas paraiškų, pateiktų pagal 2007–2013 m. 

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-
2.2-ŠMM-07-K priemonės „Studijų kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas“ projektų 
finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, atitikties bei naudos ir kokybės vertinimas, atsižvelgiant į 
vertinimo kriterijus bei kriterijų vertinimo metodiką.  

Taip pat informavo, kad dėl šių paraiškų buvo pateiktas užklausimas Studijų 
kokybės vertinimo centrui dėl paraiškose nurodytų užsienio aukštųjų mokyklų statuso, legalumo 
ir jų teikiamų kvalifikacijų atitikimo Lietuvos aukštųjų mokyklų teikiamoms kvalifikacijoms. 

Svarstytos galimybės skirti finansavimą Vytauto Didžiojo universiteto projektams.  
                    
 
                   NUTARTA. 
 1.1. Bendru sutarimu patvirtinti sąrašą projektų, kuriems rekomenduojama skirti 
finansavimą: 

 
Eil. 
Nr. 

Paraiš-
kos 

kodas 

Pareiškėjo 
pavadini-

mas 

Projekto 
pavadinimas 

Siūloma 
maksimali 
projekto 
vertė, Lt 

Naudos ir 
kokybės 

vertinimo 
etape 

surinktas 
balų 

skaičius 
(iš 100 
galimų) 

Rekomendaci-
jos 

1. 
 
 
 
 
 

 VP1-2.2-
ŠMM-

07-K-02-
091  

 Vytauto 
Didžiojo 

universite-
tas  

 Jungtinės 
tarptautinės 

magistrantūros 
studijų 

programos 
„Sociolingvistika 

ir 
daugiakalbystė“ 

rengimas ir 
įgyvendinimas  

824 551,00 
Lt.  

(iš kurių 
pareiškėjo 
nuosavas 
įnašas 8 
proc.) 

74,75 Skirti 
finansavimą 

projektui 
įgyvendinti 

2. 
 
 
 
 
 

 

 VP1-2.2-
ŠMM-

07-K-02-
093  

 Vytauto 
Didžiojo 

universite-
tas  

 Jungtinės studijų 
programos 

„Tarptautinio 
verslo vadyba ir 
entreprenerystė“

kūrimas ir 
įgyvendinimas  

1 439 
908,00 Lt. 
(iš kurių 

pareiškėjo 
nuosavas 
įnašas 8 
proc.) 

70,5 Skirti 
finansavimą 

projektui 
įgyvendinti, kai 
bus pakeistas 

Aprašas ir 
padidintas  

finansavimas 
(795,16 Lt.) 

veiklai 7.1.2 ir 
7.1.3 
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1.2. Bendru sutarimu patvirtinti sąrašą projektų, kuriems rekomenduojama neskirti 
finansavimo: 

 
Eil. 
Nr. 

Paraiš-
kos 

kodas 

Pareiškėjo 
pavadini-

mas 

Projekto 
pavadinimas 

Siūloma 
maksimali 
projekto 
vertė, Lt 

Naudos ir 
kokybės 

vertinimo 
etape 

surinktas 
balų 

skaičius 
(iš 100 
galimų) 

Rekomendaci-
jos 

1. 
 
 
 
 
 

VP1-2.2-
ŠMM-

07-K-02-
092 

Vilniaus 
dizaino 
kolegija 

Vilniaus dizaino 
kolegijos 

tarptautiškumo 
didinimas 

sukuriant ir 
įgyvendinant 

mados dizaino ir 
rinkodaros 

jungtinę studijų 
programą 

- 84 Neskirti 
finansavimo 

projektui 
įgyvendinti, nes 

nepraėjo 
tinkamumo 

finansuoti etapo 

 
1.3. Bendru sutarimu patvirtinti sąrašą projektų, kuriems rekomenduojama neskirti 

finansavimo, nes nepakanka projektų finansavimo sąlygų apraše numatytos paskirstyti sumos.  
 

Eil. 
Nr. 

Paraiškos 
kodas 

Pareiškėjo 
pavadinimas 

Projekto 
pavadinimas 

Bendra 
projekto 
vertė, Lt 

Rekomendacijos  

1. VP1-2.2-
ŠMM-07-K-

02-094 

Vytauto 
Didžiojo 

universite-tas 

Jungtinės 
tarptautinės 

magistrantūros 
studijų 

programos 
"Tarptautinė 
ekonomika" 
rengimas bei 

įgyvendinimas 

2 709 971, 
79  

Neskirti finansavimo 
projektui įgyvendinti, 

nes nepakanka projektų 
finansavimo sąlygų 
apraše numatytos 
paskirstyti sumos 

2. VP1-2.2-
ŠMM-07-K-

02-095 

Lietuvos 
muzikos ir 

teatro 
akademija 

Jungtinės baltų 
muzikos 
terapijos 

magistrantūros 
studijų 

programos 
rengimas ir 

įgyvendinimas 

1 473 
349,98 

Neskirti finansavimo 
projektui įgyvendinti, 

nes nepakanka projektų 
finansavimo sąlygų 
apraše numatytos 
paskirstyti sumos 
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3. VP1-2.2-
ŠMM-07-K-

02-096 

Vilniaus 
Gedimino 
technikos 

universite-tas 

Jungtinės II-
osios pakopos 
Tarptautinis 

verslas studijų 
programos 

parengimas ir 
įgyvendinimas 

1 594 
235,00 

Neskirti finansavimo 
projektui įgyvendinti, 

nes nepakanka projektų 
finansavimo sąlygų 
apraše numatytos 
paskirstyti sumos 

4. VP1-2.2-
ŠMM-07-K-

02-097 

Vilniaus 
Gedimino 
technikos 

universite-tas 

II pakopos 
„Inovacijų ir 

žinių 
valdymas" 
jungtinės 
studijų 

programos 
parengimas 

2 230 
347,00 

Neskirti finansavimo 
projektui įgyvendinti, 

nes nepakanka projektų 
finansavimo sąlygų 
apraše numatytos 
paskirstyti sumos 

5. VP1-2.2-
ŠMM-07-K-

02-098 

Vilniaus 
Gedimino 
technikos 

universite-tas 

Jungtinės II-
osios pakopos 
Informacinių 
technologijų 

valdymo 
studijų 

programos 
parengimas ir 
įgyvendinimas 

3 068 
708,00 

Neskirti finansavimo 
projektui įgyvendinti, 

nes nepakanka projektų 
finansavimo sąlygų 
apraše numatytos 
paskirstyti sumos 

 
1.4. Kvietimas, teikti paraiškas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonės 
„Studijų kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 
2 uždaromas, nes paskirstyta visa kvietimui teikti paraiškas numatyta finansavimo suma.  

 
 
Komiteto pirmininkė                                                                          Nerija Putinaitė  
 
Posėdžio sekretorė                                                                             Jūratė Abdulskytė  
 
Komiteto nariai:                                                                                 Raimondas Paškevičius 
 
                                                                                                           Antanas Levickas  
                                                                                               
 


