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Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr.4132), 8.2 punktu ir Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-977 (Žin., 2008, Nr. 441665),
t v i r t i n u Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-02-V
priemonę „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ sąrašą Nr. 1 (pridedama).

Švietimo ir mokslo ministras

Algirdas Monkevičius

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2008 m. rugsėjo 11d. įsakymu
Nr. ISAK–2571
VALSTYBĖS PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ
IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „MOKYMASIS VISĄ
GYVENIMĄ“ VP1-2.3-ŠMM-02-V PRIEMONĘ „ALTERNATYVUS UGDYMAS
ŠVIETIMO SISTEMOJE“, SĄRAŠAS NR. 1
1. PROJEKTAS

Projekto pavadinimas

Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje

1.1. PAREIŠKĖJO DUOMENYS
Pareiškėjas

Pareiškėjo
pavadinimas
Pareiškėjo kodas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
190995938

Buveinės adresas:
gatvė, namo
numeris, pašto
indeksas, vietovė
tel.

Geležinio Vilko g. 12,
LT-01112, Vilnius
(8 5) 264 94 52

faks.

(8 5) 264 94 50

el. p. adresas

sac@sac.smm.lt

1.2. DUOMENYS APIE PROJEKTO PARTNERĮ
Ar projektas turi partnerį  taip
 ne Jei pažymima „Ne“, kita lentelė nepildoma.
(-ius)
Partnerio Nr. (...)
rekvizitai

Partnerio
pavadinimas
Subjekto kodas

1.3. PROJEKTO APRAŠYMAS:
Trumpas projekto esmės aprašymas (nurodant projekto pagrindinį tikslą, uždavinius, siektinus
rezultatus)
Projekto tikslas yra sudaryti sąlygas kuo didesniam mokinių skaičiui įgyti pagrindinį išsilavinimą
ir siekti, kad mokiniai tęstų mokymąsi toliau įgydami vidurinį išsilavinimą ir darbo rinkoje
paklausią profesinę kvalifikaciją.
Projekto uždaviniai:
– sudaryti sąlygas dalyvauti produktyvioje praktinėje veikloje, kad mokinys galėtų plėtoti
asmeninius interesus ir gebėjimus įvairiose veiklose ir padėti socialiai adaptuotis per pasirinktą ir
asmeniškai patrauklią darbinę veiklą;
– sudaryti sąlygas mokytojams įgyti kompetencijas, reikalingas alternatyviam ugdymui

įgyvendinti;
– sukurti įvairius alternatyvaus ugdymo modelius ir sudaryti sąlygas mokiniams juos rinktis;
– atlikti alternatyvaus ugdymo plėtros galimybių vertinimus Lietuvoje (atlikti galimybių studijas);
– parengti jaunimo namų aprašus, rekomendacijas dalykų moduliams, mokymo priemonių aprašus,
pedagogų rengimo bei kvalifikacijos kėlimo programas.
Planuojama, kad Projektu bus pasiekta:
– parengtas produktyvaus ugdymo modelis;
– parengtas alternatyvaus ugdymo institucijose komunikacinis modelis;
– parengtas bendradarbiavimo su mokykla kaip socialiniu partneriu modelis;
– parengti jaunimo namų aprašai;
– parengti pedagogų rengimo programos moduliai;
– parengtos pedagogų kvalifikacijos kėlimo programos.
1.4. PRELIMINARI PROJEKTO VERTĖ
Ketinama skirti finansavimo suma – 1 800 000 Lt, iš kurių 1 530
Preliminari projekto
000 Lt Europos Sąjungos lėšos, 270 000 Lt – Lietuvos Respublikos
vertė (litais)
valstybės biudžeto lėšos.
1.5. PROJEKTO FINANSAVIMO ŠALTINIAI
Finansavimo šaltinio pavadinimas
1. ES fondų lėšos
2. Valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšos
3. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
3.1. Valstybės biudžeto lėšos
3.2. Savivaldybių biudžetų lėšos
3.3. Nuosavos pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
4. Kiti lėšų šaltiniai
5. Iš viso
Projekto pajamos
1.6. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS
2009 m. sausis
Preliminari projekto veiklų
įgyvendinimo pradžia (metai,
mėnuo)
Preliminari projekto veiklų
įgyvendinimo pabaiga (metai,
mėnuo)
Preliminarus projekto laikotarpis
(mėnesiais)
1.7. PROJEKTO PARENGTUMAS
Atlikti parengiamieji ____
projekto darbai iki
projekto aprašymo
pateikimo

2011 m. rugsėjis
33 mėn.

Suma, Lt (su
PVM)
1 530 000
270 000
0
0
0
0
0
1 800 000
0

1.8. PROJEKTO PARAIŠKOS PATEIKIMAS
2008 m. spalio 24 d.
Numatoma projekto
paraiškos pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai data
_________________________

