
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

�SAKYMAS 
D�L FINANSAVIMO SKYRIMO PAGAL 2007–2013 M. ŽMOGIŠK�J� IŠTEKLI�

PL�TROS VEIKSM� PROGRAMOS 2 PRIORITETO „MOKYMASIS VIS� GYVENIM�“ 
VP1-2.1-ŠMM-04-K PRIEMON� „STUDIJ� SISTEMOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ 

2011 m. birželio 15 d. Nr. V-1070     
Vilnius 

Vadovaudamasis Projekt� administravimo ir finansavimo taisykli�, patvirtint�
Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008,            
Nr. 4-132; 2009, Nr. 131-5682), 100 ir 101 punktais, Nacionalin�s studij� programos projekt�
atrankos komiteto 2011 m. balandžio 5 d. pos�džio protokolo nutariam�ja dalimi Nr. ESPKD4-8 ir 
atsižvelgdamas � Europos socialinio fondo agent�ros 2011 m. kovo 18 d. raštu Nr. ESF-11-SD-
02737 pateiktas pagal Žmogišk�j� ištekli� pl�tros veiksm� programos 2 prioriteto „Mokymasis vis�
gyvenim�“ VP1-2.1-ŠMM-04-K priemon� „Studij� sistemos efektyvumo didinimas“ 2011 m. kovo 
18 d. projekt� tinkamumo finansuoti vertinimo ataskait� Nr. 2011-ŠMM-A019 ir pagal Žmogišk�j�
ištekli� pl�tros veiksm� programos 2 prioriteto „Mokymasis vis� gyvenim�“ VP1-2.1-ŠMM-04-K 
priemon� „Studij� sistemos efektyvumo didinimas“ 2011 m. kovo 18 d. projekt�, gaut� konkurso 
b�du, naudos ir kokyb�s vertinimo ataskait� Nr. 2011-ŠMM-A020, taip pat 2011 m. balandžio 4 d. 
raštu Nr. ESF-11-SD-03297 pateiktas pagal Žmogišk�j� ištekli� pl�tros veiksm� programos 2 
prioriteto „Mokymasis vis� gyvenim�“ VP1-2.1-ŠMM-04-K priemon� „Studij� sistemos 
efektyvumo didinimas“ 2011 m. balandžio 4 d. projekt� tinkamumo finansuoti vertinimo ataskait�
Nr. 2011-ŠMM-A023 ir pagal Žmogišk�j� ištekli� pl�tros veiksm� programos 2 prioriteto 
„Mokymasis vis� gyvenim�“ VP1-2.1-ŠMM-04-K priemon� „Studij� sistemos efektyvumo 
didinimas“ 2011 m. balandžio 4 d. projekt�, gaut� konkurso b�du, naudos ir kokyb�s vertinimo 
ataskait� Nr. 2011-ŠMM-A024: 

1. S k i r i u  finansavim� projekt� konkurso b�du pateiktiems projektams: 
1.1. V. A. Grai�i�no aukštosios vadybos mokyklos projektui „V. A. Grai�i�no 

aukštosios vadybos mokyklos studij� sistemos efektyvumo didinimas�“ (paraiškos kodas VP1-2.1-
ŠMM-04-K-02-013) �gyvendinti – iki 606 444,00 Lt (šeši� šimt� šeši� t�kstan�i� keturi� šimt�
keturiasdešimt keturi� lit� 00 ct) iš 2007–2013 m. Žmogišk�j� ištekli� pl�tros veiksm� programos 2 
prioriteto „Mokymasis vis� gyvenim�“ VP1-2.1-ŠMM-04-K priemon�s „Studij� sistemos 
efektyvumo didinimas“: 

1.1.1. iš Mokslini� tyrim� ir studij� sistemos modernizavimo programos (Europos 
S�jungos l�šos) (programos kodas 10.105) – iki 539 083,60 Lt (penki� šimt� trisdešimt devyni�
t�kstan�i� aštuoniasdešimt trij� lit� 60 ct); 

1.1.2. iš Mokslini� tyrim� ir studij� sistemos modernizavimo programos (bendrojo 
finansavimo l�šos) (programos kodas 10.205) – iki 67 360,40 Lt (šešiasdešimt septyni� t�kstan�i�
trij� šimt� šešiasdešimties lit� 40 ct). 
                     1.2. Panev�žio kolegijos projektui „Vidin�s studij� kokyb�s vadybos sistemos 
Panev�žio kolegijoje tobulinimas�“ (paraiškos kodas VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-014) �gyvendinti – iki 
938 296,00 Lt (devyni� šimt� trisdešimt aštuoni� t�kstan�i� dviej� šimt� devyniasdešimt šeši� lit�



00 ct) iš 2007–2013 m. Žmogišk�j� ištekli� pl�tros veiksm� programos 2 prioriteto „Mokymasis 
vis� gyvenim�“ VP1-2.1-ŠMM-04-K priemon�s „Studij� sistemos efektyvumo didinimas“: 

1.2.1. iš Mokslini� tyrim� ir studij� sistemos modernizavimo programos (Europos 
S�jungos l�šos) (programos kodas 10.105) – iki 823 047,35 Lt (aštuoni� šimt� dvidešimt trij�
t�kstan�i� keturiasdešimt septyni� lit� 35 ct); 

1.2.2. iš Mokslini� tyrim� ir studij� sistemos modernizavimo programos (bendrojo 
finansavimo l�šos) (programos kodas 10.205) – iki 115 248,65 Lt (vieno šimto penkiolikos 
t�kstan�i� dviej� šimt� keturiasdešimt aštuoni� lit� 65 ct). 

1.3. Vilniaus universiteto projektui „Vilniaus universiteto vidin�s studij� kokyb�s 
vadybos sistemos k�rimas ir �gyvendinimas�“ (paraiškos kodas VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-016) 
�gyvendinti – iki 2 561 956,24 Lt (dviej� milijon� penki� šimt� šešiasdešimt vieno t�kstan�io 
devyni� šimt� penkiasdešimt šeši� lit� 24 ct) iš 2007–2013 m. Žmogišk�j� ištekli� pl�tros veiksm�
programos 2 prioriteto „Mokymasis vis� gyvenim�“ VP1-2.1-ŠMM-04-K priemon�s „Studij�
sistemos efektyvumo didinimas“: 

1.3.1. iš Mokslini� tyrim� ir studij� sistemos modernizavimo programos (Europos 
S�jungos l�šos) (programos kodas 10.105) – iki 2 245 013,20 Lt (dviej� milijon� dviej� šimt�
keturiasdešimt penki� t�kstan�i� trylikos lit� 20 ct); 

1.3.2. iš Mokslini� tyrim� ir studij� sistemos modernizavimo programos (bendrojo 
finansavimo l�šos) (programos kodas 10.205) – iki 316 943,04 Lt (trij� šimt� šešiolikos t�kstan�i�
devyni� šimt� keturiasdešimt trij� lit� 4 ct). 

1.4. Alytaus kolegijos projektui „Vidin�s studij� kokyb�s vadybos sistemos suk�rimas 
ir �diegimas Alytaus kolegijoje�“ (paraiškos kodas VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-018) �gyvendinti – iki     
1 469 488,00 Lt (vieno milijono keturi� šimt� šešiasdešimt devyni� t�kstan�i� keturi� šimt�
aštuoniasdešimt aštuoni� lit� 00 ct) iš 2007–2013 m. Žmogišk�j� ištekli� pl�tros veiksm�
programos 2 prioriteto „Mokymasis vis� gyvenim�“ VP1-2.1-ŠMM-04-K priemon�s „Studij�
sistemos efektyvumo didinimas“: 

1.4.1. iš Mokslini� tyrim� ir studij� sistemos modernizavimo programos (Europos 
S�jungos l�šos) (programos kodas 10.105) – iki 1 287 696,45 Lt (vieno milijono dviej� šimt�
aštuoniasdešimt septyni� t�kstan�i� šeši� šimt� devyniasdešimt šeši� lit� 45 ct); 

1.4.2. iš Mokslini� tyrim� ir studij� sistemos modernizavimo programos (bendrojo 
finansavimo l�šos) (programos kodas 10.205) – iki 181 791,55 Lt (vieno šimto aštuoniasdešimt 
vieno t�kstan�io septyni� šimt� devyniasdešimt vieno lito 55 ct). 

1.5. Viešosios �staigos Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla projektui 
„VU TVM kokyb�s vadybos modelio atnaujinimas ir tarptautinis akreditavimas�“ (paraiškos kodas 
VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-019) �gyvendinti – iki 1 790 383,00 Lt (vieno milijono septyni� šimt�
devyniasdešimties t�kstan�i� trij� šimt� aštuoniasdešimt trij� lit� 00 ct) iš 2007–2013 m. 
Žmogišk�j� ištekli� pl�tros veiksm� programos 2 prioriteto „Mokymasis vis� gyvenim�“ VP1-2.1-
ŠMM-04-K priemon�s „Studij� sistemos efektyvumo didinimas“: 

1.5.1. iš Mokslini� tyrim� ir studij� sistemos modernizavimo programos (Europos 
S�jungos l�šos) (programos kodas 10.105) – iki 1 568 892,60 Lt (vieno milijono penki� šimt�
šešiasdešimt aštuoni� t�kstan�i� aštuoni� šimt� devyniasdešimt dviej� lit� 60 ct); 

1.5.2. iš Mokslini� tyrim� ir studij� sistemos modernizavimo programos (bendrojo 
finansavimo l�šos) (programos kodas 10.205) – iki 221 490,40 Lt (dviej� šimt� dvidešimt vieno 
t�kstan�io keturi� šimt� devyniasdešimties lit� 40 ct). 

1.6. Vilniaus kolegijos projektui „Vilniaus kolegijos kokyb�s vadybos sistemos 
tobulinimas“ (paraiškos kodas VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-023) �gyvendinti – iki 1 257 477,00 Lt 
(vieno milijono dviej� šimt� penkiasdešimt septyni� t�kstan�i� keturi� šimt� septyniasdešimt 
septyni� lit� 00 ct) iš 2007–2013 m. Žmogišk�j� ištekli� pl�tros veiksm� programos 2 prioriteto 
„Mokymasis vis� gyvenim�“ VP1-2.1-ŠMM-04-K priemon�s „Studij� sistemos efektyvumo 
didinimas“: 



1.6.1. iš Mokslini� tyrim� ir studij� sistemos modernizavimo programos (Europos 
S�jungos l�šos) (programos kodas 10.105) – iki 1 102 005,45 Lt (vieno milijono vieno šimto dviej�
t�kstan�i� penki� lit� 45 ct); 

1.6.2. iš Mokslini� tyrim� ir studij� sistemos modernizavimo programos (bendrojo 
finansavimo l�šos) (programos kodas 10.205) – iki 155 471,55 Lt (vieno šimto penkiasdešimt 
penki� t�kstan�i� keturi� šimt� septyniasdešimt vieno lito 55 ct). 

2. 	 p a r e i g o j u  projekt� pareišk�jus prisid�ti prie tinkam� finansuoti išlaid�
apmok�jimo: 

2.1. Projekto „V. A. Grai�i�no aukštosios vadybos mokyklos studij� sistemos 
efektyvumo didinimas�“ (paraiškos kodas VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-013) pareišk�j� V. Grai�i�no 
aukšt�j� vadybos mokykl� – ne mažiau kaip 27 772,00 Lt (dvidešimt septyniais t�kstan�iais 
septyniais šimtais septyniasdešimt dviem litais 00 ct); 

2.2. Projekto „Vidin�s studij� kokyb�s vadybos sistemos Panev�žio kolegijoje 
tobulinimas�“ (paraiškos kodas VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-014) pareišk�j� Panev�žio kolegij� – ne 
mažiau kaip 29 995,00 Lt (dvidešimt devyniais t�kstan�iais devyniais šimtais devyniasdešimt 
penkiais litais 00 ct); 

2.3. Projekto „Vilniaus universiteto vidin�s studij� kokyb�s vadybos sistemos k�rimas 
ir �gyvendinimas�“ (paraiškos kodas VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-016) pareišk�j� Vilniaus universitet� – 
79 235,76 Lt (septyniasdešimt devyniais t�kstan�iais dviem šimtais trisdešimt penkiais litais 76 ct); 

2.4. Projekto „Vidin�s studij� kokyb�s vadybos sistemos suk�rimas ir �diegimas 
Alytaus kolegijoje�“ (paraiškos kodas VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-018) pareišk�j� Alytaus kolegij� – ne 
mažiau kaip 45 449,00 Lt (keturiasdešimt penkiais t�kstan�iais keturiais šimtais keturiasdešimt 
devyniais litais 00 ct); 

2.5. Projekto „VU TVM kokyb�s vadybos modelio atnaujinimas ir tarptautinis 
akreditavimas�“ (paraiškos kodas VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-019) pareišk�j� Vieš�j� �staig� Vilniaus 
universiteto Tarptautinio verslo mokykla – ne mažiau kaip 55 373,00 Lt (penkiasdešimt penkiais 
t�kstan�iais trimis šimtais septyniasdešimt trimis litais 00 ct); 

2.6. Projekto „Vilniaus kolegijos kokyb�s vadybos sistemos tobulinimas�“ (paraiškos 
kodas VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-023) pareišk�j� Vilniaus kolegij� – ne mažiau kaip 39 000,00 Lt 
(trisdešimt devyniais t�kstan�iais lit� 00 ct). 

Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavi�ius 


