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DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. BIRŽELIO 19 D . ĮSAKYMO NR. V-
1003 „DĖL VALSTYB ĖS PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL 2007–2013 M. 

ŽMOGIŠK ŲJŲ IŠTEKLI Ų PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO 
„MOKYMASIS VIS Ą GYVENIM Ą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V PRIEMONĘ „AUKŠČIAUSIOS 
KOKYB ĖS FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMO PASLAUG Ų TEIKIMAS“, 

SĄRAŠO NR. 6  PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO 
 

2012 m. rugpjūčio 14 d.  Nr. V-1220  
Vilnius 

 
 

 Vadovaudamasis Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-977 (Žin., 
2008, Nr. 44-1665; 2009, Nr. 46-1819; 2011, Nr. 9-395, Nr. 130-6185), 37.3 punktu ir 2007–2013 
m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-
2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų 
teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 6, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2012 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-682 (Žin., 2012, Nr. 48-2362; Nr. 91-
4754) ir atsižvelgdamas į Nacionalinės studijų programos valdymo komiteto, sudaryto Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1225, 2012 m. vasario 
6 d. posėdžio protokolą Nr. ESPKD 4-3,  

p a p i l d a u Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų 
išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V 
priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“, sąrašą 
Nr. 6, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 19 d. įsakymu 
Nr. V-1003 „Dėl Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonę 
„Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ sąrašo 
patvirtinimo“, projektu Nr. 17:  
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17. Vilniaus 
kolegijos 
Pedagogikos 
fakulteto 
ryšių su 
socialiniais 
partneriais 
stiprinimas 
suteikiant 
lietuvių gestų 
kalbos 
mokytojams 
kvalifikaciją 
 

Vilniaus 
kolegija 
 

Pagrindinis projekto 
tikslas  –  užtikrinti 
mokymosi visą 
gyvenimą sąlygas 
kurtiesiems ir kurčiųjų 
ugdytojams keliant 
darbuotojų kvalifikaciją. 
 
Projekto pagrindinės 
veiklos ir jų apimtys:  
- lietuvių gestų kalbos 
mokytojų  kvalifikacijos 
tobulinimo programos 
parengimas; 
- dėstytojų, konsultantų 
- praktikų kvalifikacijos 
kėlimas; 
- metodinės medžiagos 
kvalifikacijos 
tobulinimo programoms 
parengimas ir (ar) 
įsigijimas; 
- lietuvių gestų kalbos 
mokytojų kvalifikacijos 
tobulinimo programos 
įgyvendinimas. 
 
Siektini rezultatai:  
- pagal neformaliojo 
švietimo programas 
apmokyti 8 dėstytojai 

570 
094,00 

438 
144,00 

0 0 0 131 
950,00 

2012 m.  
lapkritis,  
24 mėn.  

2012 m.  
spalio 14 

d.  
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(aukštojo mokslo 
studijos), iš kurių 90 
proc. gavo neformaliojo 
švietimo programos 
baigimo pažymėjimus; 
- pagal neformaliojo 
švietimo programas 
apmokyti 40 asmenų, 
kurie tobulina 
kvalifikaciją pagal 
neformaliojo švietimo 
programas, iš kurių 90 
proc. gavo neformaliojo 
švietimo programos 
baigimo pažymėjimus. 

                                                                                                                                                                                                                                                        “.  
 
 
 Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius 


