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Vilnius 

 
Nacionalinės studijų programos projektų atrankos komiteto, kurio institucinė sudėtis 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-
268 „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 
2013 m. birželio 3 d. A.Volano g. 224 kabinete. 

 
Posėdyje dalyvavo: 
 
Posėdžio pirmininkė – Rimantas Vaitkus, švietimo ir mokslo viceministras. 
 
Posėdžio sekretorė – Jūratė Abdulskytė, Švietimo ir mokslo ministerijos Europos 

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

 
Komiteto nariai:  
 Ugnė Genienė, Švietimo ir mokslo ministro patarėja; 

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

 Raimondas Paškevičius, Švietimo ir mokslo ministerijos ESPKD direktorius. 
 
Kiti posėdžio dalyviai: 
Svetlana Kauzonienė, Švietimo ir mokslo viceministrė; 
Diana Naujalė, Europos socialinio fondo agentūros (toliau – ESFA) Projektų 

valdymo skyriaus (ŠMM) projektų vertinimo koordinatorė; 
Gražina Meiduvienė, Švietimo ir mokslo ministerijos ESPKD Europos Sąjungos 

paramos valdymo skyriaus vedėja. 
 

Posėdyje dalyvavo 4 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, 
vertinimo ataskaitų pristatymas ir sprendimų, dėl rekomenduojamų finansuoti projektų 
priėmimas. 

2. Rezervinių paraiškų, pateiktų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonės 
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„Studijų kokybės gerinimas ir tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 
3, sprendimų, dėl rekomenduojamų finansuoti projektų priėmimas. 
 

1. SVARSTYTA.  
ESFA pristatė, kaip buvo vykdomas paraiškos, pateiktos 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.  

ESFA informavo, kad dėl paraiškos buvo pateiktas užklausimas Studijų kokybės 
vertinimo centrui dėl paraiškoje nurodytų užsienio aukštųjų mokyklų statuso, legalumo ir jų 
teikiamų kvalifikacijų atitikimo Lietuvos aukštųjų mokyklų teikiamoms kvalifikacijoms. 

Taip pat informavo, kad Vytauto Didžiojo universitetas atsisakė pasirašyti projekto, 
„Jungtinės studijų programos „Tarptautinio verslo vadyba ir entreprenerystė“ kūrimas ir 
įgyvendinimas“ (VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-093 ), finansavimo ir administravimo sutartį, nes 
užsienio partneris, su kuriuo numatyta rengti ir įgyvendinti jungtinę studijų programą, atsisakė 
dalyvauti projekte. Priemonėje susidarius lėšų likučiui buvo vertinta kita paraiška pagal paraiškų 
pateikimo eilę, taip pat Vytauto Didžiojo universiteto „Jungtinės tarptautinės magistrantūros 
studijų programos „Tarptautinė ekonomika“ rengimas ir įgyvendinimas “ (VP1-2.2-ŠMM-07-K-
02-094 ). 

Svarstytos galimybės skirti finansavimą Vytauto Didžiojo universiteto projektui.  
                    
 
                   NUTARTA. 
 1.1. Bendru sutarimu patvirtinti projektą, kuriam 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-
094  

 Vytauto 
Didžiojo 

universite-
tas  

Jungtinės 
tarptautinės 

magistrantūros 
studijų 

programos 
„Tarptautinė 
ekonomika“ 
rengimas ir 

įgyvendinimas  

1 418 
178,00 Lt 
(iš kurių 

pareiškėjo 
nuosavas 
įnašas 8 
proc.) 

62 Skirti 
finansavimą 

projektui 
įgyvendinti 

 
1.2. Bendru sutarimu pakeisti 2012 m. lapkričio 30 d. Nr. ESPKD 4- 14 protokolinį 

sprendimą dėl projektų: 
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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-
093  

 Vytauto 
Didžiojo 

universite-
tas  

 Jungtinės studijų 
programos 

„Tarptautinio 
verslo vadyba ir 
entreprenerystė“

kūrimas ir 
įgyvendinimas  

1 439 
908,00 (iš 

kurių 
pareiškėjo 
nuosavas 
įnašas 8 
proc.) 

70,5 Pareiškėjui 
atsisakius 
pasirašyti 

sutartį 
pripažinti 

netekusiu galios 
Švietimo ir 

mokslo ministro 
2012 m. 

gruodžio 31 d. 
įsakymą Nr. V-

1775 „Dėl 
finansavimo 

skyrimo pagal 
2007–2013 m. 
Žmogiškųjų 

išteklių plėtros 
veiksmų 

programos 2 
prioriteto 

„Mokymasis 
visą gyvenimą“ 
VP1-2.2-ŠMM-
07-K priemonę 

„Studijų 
kokybės 

gerinimas, 
tarptautiškumo 

didinimas“.   
2. 
 
 
 
 
 

 VP1-2.2-
ŠMM-

07-K-02-
094  

 Vytauto 
Didžiojo 

universite-
tas  

Jungtinės 
tarptautinės 

magistrantūros 
studijų 

programos 
„Tarptautinė 
ekonomika“ 
rengimas ir 

įgyvendinimas  

1 418 
178,00 (iš 

kurių 
pareiškėjo 
nuosavas 
įnašas 8 
proc.) 

62 Pripažinti 
netekusiu galios 

Švietimo ir 
mokslo ministro 

2012 m. 
gruodžio 31 d. 
įsakymo Nr. V-

1776 „Dėl 
finansavimo 
neskyrimo 

pagal 2007–
2013 m. 

Žmogiškųjų 
išteklių plėtros 
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veiksmų 
programos 2 

prioriteto 
„Mokymasis 

visą gyvenimą“ 
VP1-2.2-ŠMM-
07-K priemonę 

„Studijų 
kokybės 

gerinimas, 
tarptautiškumo 
didinimas“  2 

punktą. 
 

 
 2. SVARSTYTA.  
 2011 m. rugsėjo 8 d. Nr. ESPKD 4-13 protokoliniu sprendimu buvo sudarytas 

rezervinių projektų sąrašas pagal priemonę VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, 
tarptautiškumo didinimas“. Svarstytos galimybės skirti finansavimą VšĮ Psichologinės paramos 
ir konsultavimo centro, Viešosios įstaigos „Baltic Management Institute“, Nacionalinės 
Draudimo Brokerių Įmonių Asociacijos projektams.  

Taip pat informuota apie gautą Nacionalinės draudimo brokerių įmonių asociacijos 
raštą dėl prašymo išbraukti jų paraišką (VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-012) iš rezervinio sąrašo ir 
nebesvarstyti jos finansavimo. 

 
                     NUTARTA. 
                     2.1. Bendru sutarimu rekomenduoti projektus, esančius rezervinių projektų sąraše, 
pagal priemonę VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ 
atsiradus teisiniam reglamentavimui finansuoti iš naujojo 2014-2020 m. Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos programavimo periodo:  
 

Eil. 
Nr. 

Paraiškos 
kodas 

Pareiškėjo 
pavadinimas 

Projekto 
pavadinimas 

Siūloma 
maksimali 
projekto 
finansavimo 
suma, Lt 

Naudos 
ir kokybė 
vertinimo 
etape 
surinktas 
balų 
skaičius 
(iš 100 
galimų) 

Rekomendacijos 

1. 
VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-022 

VšĮ 
Psichologinės 
paramos ir 
konsultavimo 
centras 

 Vytauto 
Didžiojo 
universiteto ir 
Marijampolės 
kolegijos 
studentų 
verslumo 
kompetencijų 
ugdymas, 
taikant VEKO 
modelį  

2 279 
599,00 
(iš kurių 
pareiškėjo 
nuosavas 
įnašas 8 
proc.)  
 

90 

Atsiradus 
teisiniam 
reglamentavimui 
finansuoti iš 
2014-2020 m. 
Europos 
Sąjungos 
struktūrinės 
paramos 
programavimo 
periodo. 

2. VP1-2.2- Viešoji  „Verslumo 2 083 90 Atsiradus 
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ŠMM-07-
K-03-025 

įstaiga 
„Baltic 
Management 
Institute“ 

įžvalgos iš 
vidaus: tikro 
gyvenimo 
projektai“ 

876,00 
iš kurių 
pareiškėjo 
nuosavas 
įnašas 8 
proc.)  

teisiniam 
reglamentavimui 
finansuoti iš 
2014-2020 m. 
Europos 
Sąjungos 
struktūrinės 
paramos 
programavimo 
periodo. 

 
2.2. Bendru sutarimu patvirtinti projektą, kuriam rekomenduojama neskirti 

finansavimo, nes pareiškėjas atsisakė įgyvendinti projektą: 
 

Eil. 
Nr. 

Paraiškos 
kodas 

Pareiškėjo 
pavadinimas 

Projekto 
pavadinimas 

Siūloma 
maksimali 
projekto 
finansavimo 
suma, Lt 

Naudos 
ir kokybė 
vertinimo 
etape 
surinktas 
balų 
skaičius 
(iš 100 
galimų) 

Rekomendacijos 

1. 
VP1-2.2-
ŠMM-07-
K-03-012 

Nacionalinė 
Draudimo 
Brokerių 
Įmonių 
Asociacija 

 Studentų 
verslumo 
ugdymas, 
įgyvendinant 
adaptuotą 
tarptautinį 
modelį  

1 258 
458,03 
(iš kurių 
pareiškėjo 
nuosavas 
įnašas 10,26 
proc.)  
 

90 

Neskirti 
finansavimo 
projektui 
įgyvendinti, nes 
pareiškėjas 
atsisakė 
įgyvendinti 
projektą 
 

 
 
 
Komiteto pirmininkas                                                                        Rimantas Vaitkus  
 
 
Posėdžio sekretorė                                                                             Jūratė Abdulskytė  
 
 
Komiteto nariai:                                                                                 Ugnė Genienė 
 
                                                                                                           Raimondas Paškevičius 
 
                                                                                                           Antanas Levickas  
                                                                                               
 


