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Vilnius 
 
 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132; 2009, Nr. 
131-5682), 100 ir 101 punktais, Mokyklų tobulinimo programos plius projektų atrankos komiteto  
2010 m. lapkričio 3 d. posėdžio protokolo nutariamąja dalimi Nr. ESPKD5-10, ir atsižvelgdamas į 
Europos socialinio fondo agentūros 2010 m. rugsėjo 17 d. raštu Nr. ESF-10-SD-07566 pateiktas    
2010 m. rugsėjo 17 d. pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto 
„Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir 
inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą 
Nr. 2010-ŠMM-A019 ir projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaitą          
Nr. 2010-ŠMM-A020 bei Europos socialinio fondo agentūros 2010 m. spalio 27 d. raštu Nr. ESF-10-
SD-08691 pateiktą 2010 m. spalio 27 d. pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, 
verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ projektų, gautų konkurso būdu, 
patikslintą 2010 m. rugsėjo 17 d. naudos ir kokybės vertinimo ataskaitą Nr. 2010-ŠMM-A028,   

1. s k i r i u finansavimą projektų konkurso būdu pateiktiems projektams:  
1.1. Viešosios įstaigos „Nauja kvalifikacija“ projektui „Tarpkultūrinis dialogas – 

visuomenės ateities garantas“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-114) įgyvendinti – iki 523 
435,62 Lt (penkių šimtų dvidešimt trijų tūkstančių keturių šimtų trisdešimt penkių litų 62 ct) pagal 
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 
m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. K(2007)4475, ir pakeistos Europos Komisijos 2009 m. liepos 17 d. 
sprendimu Nr. K(2009)5690, 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę 
„Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“: 

1.1.1. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (Europos Sąjungos 
fondų lėšos) (programos kodas 11.101) – iki 470 420,28 Lt (keturių šimtų septyniasdešimties 
tūkstančių keturių šimtų dvidešimties litų 28 ct); 

1.1.2. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (bendrojo finansavimo 
lėšos) (programos kodas 11.201) – iki 53 015,34 Lt (penkiasdešimt trijų tūkstančių penkiolikos litų 34 
ct). 

1.2. Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ projektui „Dr. Thomaso Gordono 
ugdymo modelio, skatinančio mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtrą, diegimas ir 
įgyvendinimas Lietuvos švietimo ir ugdymo institucijose“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-
122) įgyvendinti – iki 895 102,42 Lt (aštuonių šimtų devyniasdešimt penkių tūkstančių vieno šimto 



  

dviejų litų 42 ct) pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto 
„Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir 
inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“: 

1.2.1. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (Europos Sąjungos 
fondų lėšos) (programos kodas 11.101) – iki 784 368,10 Lt (septynių šimtų aštuoniasdešimt keturių 
tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt aštuonių litų 10 ct); 

1.2.2. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (bendrojo finansavimo 
lėšos) (programos kodas 11.201) – iki 110 734,32 Lt (vieno šimto dešimties tūkstančių septynių šimtų 
trisdešimt keturių litų 32 ct). 

1.3. Viešosios įstaigos „Vilniaus tarptautinė mokykla“ projektui „Tarptautinio 
bakalaureato kaip visuminio ugdymo modelio perkėlimas ir taikymas Lietuvos švietimo kontekste“ 
(paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-102) įgyvendinti – iki 960 275,65 Lt (devynių šimtų 
šešiasdešimties tūkstančių dviejų šimtų septyniasdešimt penkių litų 65 ct) pagal 2007–2013 m. 
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-
ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir 
diegimas“: 

1.3.1. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (Europos Sąjungos 
fondų lėšos) (programos kodas 11.101) – iki 841 734,30 Lt (aštuonių šimtų keturiasdešimt vieno 
tūkstančio septynių šimtų trisdešimt keturių litų 30 ct); 

1.3.2. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (bendrojo finansavimo 
lėšos) (programos kodas 11.201) – iki 118 541,35 Lt (vieno šimto aštuoniolikos tūkstančių penkių 
šimtų keturiasdešimt vieno lito 35 ct). 

1.4. Asociacijos „Teisėtvarka“ projektui „Negaišk laiko patyčioms! Tu gali kurti“ 
(paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-113) įgyvendinti – iki 922 399,00 Lt (devynių šimtų 
dvidešimt dviejų tūkstančių trijų šimtų devyniasdešimt devynių litų 00 ct) pagal 2007–2013 m. 
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-
ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir 
diegimas“: 

1.4.1. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (Europos Sąjungos 
fondų lėšos) (programos kodas 11.101) – iki 809 539,15 Lt (aštuonių šimtų devynių tūkstančių penkių 
šimtų trisdešimt devynių litų 15 ct); 

1.4.2. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (bendrojo finansavimo 
lėšos) (programos kodas 11.201) – iki 112 859,85 Lt (vieno šimto dvylikos tūkstančių aštuonių šimtų 
penkiasdešimt devynių litų 85 ct). 

1.5. Utenos Vyturių pagrindinės mokyklos projektui „Mokytojų, moksleivių, tėvų ir 
jaunimo organizacijų narių kompetencijų ugdymas patyčių prevencijos ir nepakantumo mažinimo 
srityse“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-041) įgyvendinti – iki 937 924,75 Lt (devynių šimtų 
trisdešimt septynių tūkstančių devynių šimtų dvidešimt keturių litų 75 ct) pagal 2007–2013 m. 
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-
ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir 
diegimas“: 

1.5.1. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (Europos Sąjungos 
fondų lėšos) (programos kodas 11.101) – iki 823 624,67  Lt (aštuonių šimtų dvidešimt trijų tūkstančių 
šešių šimtų dvidešimt keturių litų 67 ct); 

1.5.2. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (bendrojo finansavimo 
lėšos) (programos kodas 11.201) – iki 114 300,08 Lt (vieno šimto keturiolikos tūkstančių trijų šimtų 
litų 8 ct). 

1.6. Lietuvos Valdorfo pedagogikos centro projektui „Valdorfo pedagogikos Lietuvoje 
koncepcijos diegimas ir plėtra bendrojo lavinimo mokyklose“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-
01-056) įgyvendinti – iki 953 267,00 Lt (devynių šimtų penkiasdešimt trijų tūkstančių dviejų šimtų 



  

šešiasdešimt septynių litų 00 ct) pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos  
2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo 
ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“: 

1.6.1. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (Europos Sąjungos 
fondų lėšos) (programos kodas 11.101) – iki 835 521,95 Lt (aštuonių šimtų trisdešimt penkių 
tūkstančių penkių šimtų dvidešimt vieno lito 95 ct); 

1.6.2. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (bendrojo finansavimo 
lėšos) (programos kodas 11.201) – iki 117 745,05  Lt (vieno šimto septyniolikos tūkstančių septynių 
šimtų keturiasdešimt penkių litų 5 ct). 

1.7. Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos projektui „TOC for 
education“ metodikos taikymas bendrojo lavinimo mokyklos bendruomenėms per netradicines ugdymo 
formas (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-058) įgyvendinti – iki 867 505,00 Lt (aštuonių šimtų 
šešiasdešimt septynių tūkstančių penkių šimtų penkių litų 00 ct) pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų 
išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K 
priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“: 

1.7.1. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (Europos Sąjungos 
fondų lėšos) (programos kodas 11.101) – iki 761 867,75 Lt (septynių šimtų šešiasdešimt vieno 
tūkstančio aštuonių šimtų šešiasdešimt septynių litų 75 ct); 

1.7.2. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (bendrojo finansavimo 
lėšos) (programos kodas 11.201) – iki 105 637,25 Lt (vieno šimto penkių tūkstančių šešių šimtų 
trisdešimt septynių litų 25 ct). 

1.8. Viešosios įstaigos Šeimos santykių institutas projektui „Netradicinis ugdymas 
mokyklose: Leisk man padaryti pačiam ir aš išmoksiu!“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-004) 
įgyvendinti – iki 719 610,00 Lt (septynių šimtų devyniolikos tūkstančių šešių šimtų dešimties litų 00 
ct) pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą 
gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo 
metodų kūrimas ir diegimas“: 

1.8.1. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (Europos Sąjungos 
fondų lėšos) (programos kodas 11.101) – iki 631 849,20 Lt (šešių šimtų trisdešimt vieno tūkstančio 
aštuonių šimtų keturiasdešimt devynių litų 20 ct); 

1.8.2. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (bendrojo finansavimo 
lėšos) (programos kodas 11.201) – iki 87 760,80 Lt (aštuoniasdešimt septynių tūkstančių septynių 
šimtų šešiasdešimties litų 80 ct). 

1.9. Tolerantiško Jaunimo Asociacijos projektui „Mokytojų, moksleivių, tėvų ir NVO 
atstovų tarpkultūrinių gebėjimų plėtra“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-043) įgyvendinti – 
iki 826 165,00 Lt (aštuonių šimtų dvidešimt šešių tūkstančių vieno šimto šešiasdešimt penkių litų 00 
ct) pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą 
gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo 
metodų kūrimas ir diegimas“: 

1.9.1. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (Europos Sąjungos 
fondų lėšos) (programos kodas 11.101) – iki 730 218,85 Lt (septynių šimtų trisdešimties tūkstančių 
dviejų šimtų aštuoniolikos litų 85 ct); 

1.9.2. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (bendrojo finansavimo 
lėšos) (programos kodas 11.201) – iki 95 946,15 Lt (devyniasdešimt penkių tūkstančių devynių šimtų 
keturiasdešimt šešių litų 15 ct). 

1.10. Viešosios įstaigos Neformaliojo švietimo debatų centras projektui „Debatų 
metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-121) 
įgyvendinti – iki 894 702,69 Lt (aštuonių šimtų devyniasdešimt keturių tūkstančių septynių šimtų 
dviejų litų 69 ct) pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto 



  

„Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir 
inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“: 

1.10.1. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (Europos Sąjungos 
fondų lėšos) (programos kodas 11.101) – iki 784 187,59 Lt (septynių šimtų aštuoniasdešimt keturių 
tūkstančių vieno šimto aštuoniasdešimt septynių litų 59 ct); 

1.10.2. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (bendrojo 
finansavimo lėšos) (programos kodas 11.201) – iki 110 515,10 Lt (vieno šimto dešimties tūkstančių 
penkių šimtų penkiolikos litų 10 ct). 

1.11. Lietuvos verslo konfederacijos projektui „Žmogus tarp žmonių“ (paraiškos kodas 
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-002) įgyvendinti – iki 717 930,00 Lt (septynių šimtų septyniolikos tūkstančių 
devynių šimtų trisdešimties litų 00 ct) pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, 
verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“: 

1.11.1. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (Europos Sąjungos 
fondų lėšos) (programos kodas 11.101) – iki 635 917,30 Lt (šešių šimtų trisdešimt penkių tūkstančių 
devynių šimtų septyniolikos litų 30 ct); 

1.11.2. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (bendrojo 
finansavimo lėšos) (programos kodas 11.201) – iki 82 012,70 Lt (aštuoniasdešimt dviejų tūkstančių 
dvylikos litų 70 ct). 

1.12. Vilniaus Ozo vidurinė mokyklos projektui „Inovatyvių e-mokymo(si)   priemonių  
kūrimas ir diegimas nuotolinio mokymo(si) pamokose: e-mokymo(si) objektai 11-12 klasėms ir 
virtualios mokytojų paskaitos 9-10 klasėms“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-003) 
įgyvendinti – iki 959 637,00 Lt (devynių šimtų penkiasdešimt devynių tūkstančių šešių šimtų 
trisdešimt septynių litų 00 ct) pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos      
2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo 
ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“: 

1.12.1. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (Europos Sąjungos 
fondų lėšos) (programos kodas 11.101) – iki 840 919,45 Lt (aštuonių šimtų keturiasdešimties 
tūkstančių devynių šimtų devyniolikos litų 45 ct); 

1.12.2. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (bendrojo 
finansavimo lėšos) (programos kodas 11.201) – iki 118 717,55 Lt (vieno šimto aštuoniolikos 
tūkstančių septynių šimtų septyniolikos litų 55 ct). 

1.13. Šiaulių universiteto projektui „Savivaldaus mokymosi organizavimo modelio 
(SMOM), kaip netradicinės ugdymo(si) formos, taikant į inovatyvius sprendimus orientuotą ugdymą, 
įgyvendinimas Šiaurės ir Vakarų Lietuvos regiono mokyklose“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-
01-099) įgyvendinti – iki 677 311,00 Lt (šešių šimtų septyniasdešimt septynių tūkstančių trijų šimtų 
vienuolikos litų 00 ct) pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos                
2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo 
ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“: 

1.13.1. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (Europos Sąjungos 
fondų lėšos) (programos kodas 11.101) – iki 597 134,35 Lt (penkių šimtų devyniasdešimt septynių 
tūkstančių vieno šimto trisdešimt keturių litų 35 ct); 

1.13.2. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (bendrojo 
finansavimo lėšos) (programos kodas 11.201) – iki 80 176,65 Lt (aštuoniasdešimties tūkstančių vieno 
šimto septyniasdešimt šešių litų 65 ct). 

1.14. Panevėžio „Vyturio“ vidurinės mokyklos projektui „Modelio „Mokomės kitaip“ 
įgyvendinimas“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-088) įgyvendinti – iki 562 889,00 Lt 
(penkių šimtų šešiasdešimt dviejų tūkstančių aštuonių šimtų aštuoniasdešimt devynių litų 00 ct) pagal 
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą 



  

gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo 
metodų kūrimas ir diegimas“: 

1.14.1. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (Europos Sąjungos 
fondų lėšos) (programos kodas 11.101) – iki 552 208,45 Lt (penkių šimtų penkiasdešimt dviejų 
tūkstančių dviejų šimtų aštuonių litų 45 ct); 

1.14.2. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (bendrojo 
finansavimo lėšos) (programos kodas 11.201) – iki 10 680,55 Lt (dešimties tūkstančių šešių šimtų 
aštuoniasdešimties litų 55 ct). 

1.15. Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro projektui „Mokyklų 
bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas, 
diegiant inovacijas ugdymo procese“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-093) įgyvendinti – iki 
527 194,00 Lt (penkių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių vieno šimto devyniasdešimt keturių litų 00 
ct) pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą 
gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo 
metodų kūrimas ir diegimas“ iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (Europos 
Sąjungos fondų lėšos) (programos kodas 11.101). 

1.16. Viešosios įstaigos „Andriaus Žebrausko improvizacijos teatras ir mokykla“ 
projektui „Improvizacijos modelis: mokyklos bendruomenės narių komunikacinių, saviraiškos ir 
kūrybinių gebėjimų ugdymas“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-071) įgyvendinti – iki 916 
714,00 Lt (devynių šimtų šešiolikos tūkstančių septynių šimtų keturiolikos litų 00 ct) pagal 2007–2013 
m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-
ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir 
diegimas“: 

1.16.1. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (Europos Sąjungos 
fondų lėšos) (programos kodas 11.101) – iki 810 704,50 Lt (aštuonių šimtų dešimties tūkstančių 
septynių šimtų keturių litų 50 ct); 

1.16.2. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (bendrojo 
finansavimo lėšos) (programos kodas 11.201) – iki 106 009,50 Lt (vieno šimto šešių tūkstančių 
devynių litų 50 ct). 

1.17. Viešosios įstaigos Baltijos edukacinių technologijų institutas projektui „Mišraus 
mokymosi modelio įdiegimas bendrojo ugdymo įstaigose“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-
072) įgyvendinti – iki 904 667,00 Lt (devynių šimtų keturių tūkstančių šešių šimtų šešiasdešimt 
septynių litų 00 ct) pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto 
„Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir 
inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“: 

1.17.1. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (Europos Sąjungos 
fondų lėšos) (programos kodas 11.101) – iki 809 766,95 Lt (aštuonių šimtų devynių tūkstančių 
septynių šimtų šešiasdešimt šešių litų 95 ct); 

1.17.2. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (bendrojo 
finansavimo lėšos) (programos kodas 11.201) – iki 94 900,05 Lt (devyniasdešimt keturių tūkstančių 
devynių šimtų litų 5 ct). 

1.18. Viešosios įstaigos „Drąsinkime ateitį“ projektui „Neformalaus ugdymo iniciatyvų 
sistemos „Drąsinkime ateitį“, skirtos asmenybės bendrųjų gebėjimų ugdymui diegimas bendrojo 
lavinimo mokyklose“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-025) įgyvendinti – iki 945 000,00 Lt 
(devynių šimtų keturiasdešimt penkių tūkstančių litų 00 ct) pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę 
„Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“: 

1.18.1. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (Europos Sąjungos 
fondų lėšos) (programos kodas 11.101) – iki 845 750,00 Lt (aštuonių šimtų keturiasdešimt penkių 
tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimties litų 00 ct); 



  

1.18.2. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (bendrojo 
finansavimo lėšos) (programos kodas 11.201) – iki 99 250,00 Lt (devyniasdešimt devynių tūkstančių 
dviejų šimtų penkiasdešimties litų 00 ct). 

1.19. Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro projektui „Mokyklos bendruomenės 
bendradarbiavimo formų plėtra Pietryčių, Vidurio, Šiaurės ir Šiaurės rytų Lietuvos regionų mokyklose“ 
(paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-034) įgyvendinti – iki 912 868,00 Lt (devynių šimtų 
dvylikos tūkstančių aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių litų 00 ct) pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų 
išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K 
priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“: 

1.19.1. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (Europos Sąjungos 
fondų lėšos) (programos kodas 11.101) – iki 800 475,60 Lt (aštuonių šimtų tūkstančių keturių šimtų 
septyniasdešimt penkių litų 60 ct); 

1.19.2. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (bendrojo 
finansavimo lėšos) (programos kodas 11.201) – iki 112 392,40 Lt (vieno šimto dvylikos tūkstančių 
trijų šimtų devyniasdešimt dviejų litų 40 ct). 

1.20. VšĮ „Lions Quest Lietuva“ projektui „Socialinis ir emocinis ugdymas mokykloje“ 
(paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-042) įgyvendinti – iki 898 488,00 Lt (aštuonių šimtų 
devyniasdešimt aštuonių tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt aštuonių litų 00 ct) pagal 2007–2013 
m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-
ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir 
diegimas“: 

1.20.1. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (Europos Sąjungos 
fondų lėšos) (programos kodas 11.101) – iki 787 335,45 Lt (septynių šimtų aštuoniasdešimt septynių 
tūkstančių trijų šimtų trisdešimt penkių litų 45 ct); 

1.20.2. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (bendrojo 
finansavimo lėšos) (programos kodas 11.201) – iki 111 152,55 Lt (vieno šimto vienuolikos tūkstančių 
vieno šimto penkiasdešimt dviejų litų 55 ct). 

1.21. Viešosios įstaigos Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro 
projektui „Netradicincinio ugdymo modelis „Patirties panauda mokinių žinioms ir gebėjimams 
įtvirtinti“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-014) įgyvendinti – iki 471 894,45 Lt (keturių 
šimtų septyniasdešimt vieno tūkstančio aštuonių šimtų devyniasdešimt keturių litų 45 ct) pagal 2007–
2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ 
VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų 
kūrimas ir diegimas“: 

1.21.1. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (Europos Sąjungos 
fondų lėšos) (programos kodas 11.101) – iki 413 515,76 Lt (keturių šimtų trylikos tūkstančių penkių 
šimtų penkiolikos litų 76 ct); 

1.21.2. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (bendrojo 
finansavimo lėšos) (programos kodas 11.201) – iki 58 378,69 Lt (penkiasdešimt aštuonių tūkstančių 
trijų šimtų septyniasdešimt aštuonių litų 69 ct). 

1.22. Utenos švietimo centro projektui „Inovatyvių mokymosi programų rengimas Utenos 
savivaldybėje plėtojant socialinę partnerystę“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-103) 
įgyvendinti – iki 925 178,00 Lt (devynių šimtų dvidešimt penkių tūkstančių vieno šimto 
septyniasdešimt aštuonių litų 00 ct) pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų 
programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, 
verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“: 

1.22.1. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (Europos Sąjungos 
fondų lėšos) (programos kodas 11.101) – iki 810 723,20 Lt (aštuonių šimtų dešimties tūkstančių 
septynių šimtų dvidešimt trijų litų 20 ct); 



  

1.22.2. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (bendrojo 
finansavimo lėšos) (programos kodas 11.201) – iki 114 454,80 Lt (vieno šimto keturiolikos tūkstančių 
keturių šimtų penkiasdešimt keturių litų 80 ct). 

1.23. Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos projektui „Bendravimas-
vertybė. Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtra taikant vertybinių nuostatų 
formavimą bei inovatyvius švietimo metodus“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-070) 
įgyvendinti – iki 851 525,00 Lt (aštuonių šimtų penkiasdešimt vieno tūkstančio penkių šimtų 
dvidešimt penkių litų 00 ct) pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos        
2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo 
ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“: 

1.23.1. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (Europos Sąjungos 
fondų lėšos) (programos kodas 11.101) – iki 746 181,85 Lt (septynių šimtų keturiasdešimt šešių 
tūkstančių vieno šimto aštuoniasdešimt vieno lito 85 ct); 

1.23.2. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (bendrojo 
finansavimo lėšos) (programos kodas 11.201) – iki 105 343,15 Lt (vieno šimto penkių tūkstančių trijų 
šimtų keturiasdešimt trijų litų 15 ct). 

1.24. Kauno maisto pramonės mokyklos projektui „Vidurinio ugdymo programos vidinio 
kokybės užtikrinimo modelio diegimas profesinėje mokykloje“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-
01-094) įgyvendinti – iki 852 129,00 Lt (aštuonių šimtų penkiasdešimt dviejų tūkstančių vieno šimto 
dvidešimt devynių litų 00 ct) pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos      
2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo 
ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“: 

1.24.1. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (Europos Sąjungos 
fondų lėšos) (programos kodas 11.101) – iki 748 022,95 Lt (septynių šimtų keturiasdešimt aštuonių 
tūkstančių dvidešimt dviejų litų 95 ct); 

1.24.2. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (bendrojo 
finansavimo lėšos) (programos kodas 11.201) – iki 104 106,05 Lt (vieno šimto keturių tūkstančių 
vieno šimto šešių litų 5 ct). 

2. Į p a r e i g o j u  šių projektų pareiškėjus prisidėti prie tinkamų finansuoti išlaidų 
apmokėjimo:  

2.1. Projekto „Tarpkultūrinis dialogas – visuomenės ateities garantas“ (paraiškos kodas 
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-114) pareiškėją viešąją įstaigą „Nauja kvalifikacija“ – ne mažiau kaip          
30 000,00 Lt (trisdešimt tūkstančių litų 00 ct). 

2.2. Projekto „Dr. Thomaso Gordono ugdymo modelio, skatinančio mokyklos 
bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtrą, diegimas ir įgyvendinimas Lietuvos švietimo ir 
ugdymo institucijose“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-122) pareiškėją visuomeninę 
organizaciją „Gelbėkit vaikus“ – ne mažiau kaip 27 683,58 Lt (dvidešimt septyniais tūkstančiais šešiais 
šimtais aštuoniasdešimt trimis litais 58 ct). 

2.3. Projekto „Tarptautinio bakalaureato kaip visuminio ugdymo modelio perkėlimas ir 
taikymas Lietuvos švietimo kontekste“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-102) pareiškėją 
viešąją įstaigą „Vilniaus tarptautinė mokykla“ – ne mažiau kaip 30 000,00 Lt (trisdešimt tūkstančių litų 
00 ct). 

2.4. Projekto „Negaišk laiko patyčioms! Tu gali kurti“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-
05-K-01-113) pareiškėją asociaciją „Teisėtvarka“ – ne mažiau kaip 30 000,00 Lt (trisdešimt tūkstančių 
litų 00 ct). 

2.5. Projekto „Mokytojų, moksleivių, tėvų ir jaunimo organizacijų narių kompetencijų 
ugdymas patyčių prevencijos ir nepakantumo mažinimo srityse“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-
K-01-041) pareiškėją Utenos Vyturių pagrindinę mokyklą – ne mažiau kaip 31 045,45 Lt (trisdešimt 
vienu tūkstančiu keturiasdešimt penkiais litais 45 ct). 



  

2.6. Projekto „Valdorfo pedagogikos Lietuvoje koncepcijos diegimas ir plėtra bendrojo 
lavinimo mokyklose“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-056) pareiškėją Lietuvos Valdorfo 
pedagogikos centrą – ne mažiau kaip 29 700,00 Lt (dvidešimt devyniais tūkstančiais septyniais šimtais 
litų 00 ct). 

2.7. Projekto „TOC for education“ metodikos taikymas bendrojo lavinimo mokyklos 
bendruomenėms per netradicines ugdymo formas“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-058) 
pareiškėją Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederaciją – ne mažiau kaip             
28 810,00 Lt (dvidešimt aštuoniais tūkstančiais aštuoniais šimtais dešimt litų 00 ct). 

2.8. Projekto „Netradicinis ugdymas mokyklose: Leisk man padaryti pačiam ir aš 
išmoksiu!“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-004) pareiškėją viešąją įstaigą Šeimos santykių 
institutas – ne mažiau kaip 23 742,00 Lt (dvidešimt trimis tūkstančiais septyniais šimtais 
keturiasdešimt dviem litais 00 ct). 

2.9. Projekto „Mokytojų, moksleivių, tėvų ir NVO atstovų tarpkultūrinių gebėjimų plėtra“ 
(paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-043) pareiškėją Tolerantiško Jaunimo Asociaciją – ne 
mažiau kaip 32 916,00 Lt (trisdešimt dviem tūkstančiais devyniais šimtais šešiolika litų 00 ct). 

2.10. Projekto „Debatų metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą“ (paraiškos 
kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-121) pareiškėją viešąją įstaigą Neformaliojo švietimo debatų centras – 
ne mažiau kaip 27 870,94 Lt (dvidešimt septyniais tūkstančiais aštuoniais šimtais septyniasdešimt litų 
94 ct). 

2.11. Projekto „Žmogus tarp žmonių“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-002) 
pareiškėją Lietuvos verslo konfederaciją – ne mažiau kaip 30 208,00 Lt (trisdešimt tūkstančių dviem 
šimtais aštuoniais litais 00 ct). 

2.12. Projekto „Inovatyvių e-mokymo(si) priemonių  kūrimas ir diegimas nuotolinio 
mokymo(si) pamokose: e-mokymo(si) objektai 11-12 klasėms ir virtualios mokytojų paskaitos 9-10 
klasėms“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-003) pareiškėją Vilniaus Ozo vidurinę mokyklą – 
ne mažiau kaip 29 680,00 Lt (dvidešimt devyniais tūkstančiais šešiais šimtais aštuoniasdešimt litų 00 
ct). 

2.13. Projekto „Savivaldaus mokymosi organizavimo modelio (SMOM), kaip 
netradicinės ugdymo(si) formos, taikant į inovatyvius sprendimus orientuotą ugdymą, įgyvendinimas 
Šiaurės ir Vakarų Lietuvos regiono mokyklose“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-099) 
pareiškėją Šiaulių universitetą – ne mažiau kaip 25 200,00 Lt (dvidešimt penkiais tūkstančiais dviem 
šimtais litų 00 ct). 

2.14. Projekto „Modelio „Mokomės kitaip“ įgyvendinimas“ (paraiškos kodas VP1-2.2-
ŠMM-05-K-01-088) pareiškėją Panevėžio „Vyturio“ vidurinę mokyklą – ne mažiau kaip 86 768,00 Lt 
(aštuoniasdešimt šešiais tūkstančiais septyniais šimtais šešiasdešimt aštuoniais litais 00 ct). 

2.15. Projekto „Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių 
organizacijų partnerystės tinklo kūrimas, diegiant inovacijas ugdymo procese“ (paraiškos kodas VP1-
2.2-ŠMM-05-K-01-093) pareiškėją Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centrą  –  
ne mažiau kaip 125 280,00 Lt (vienu šimtu dvidešimt penkiais tūkstančiais dviem šimtais 
aštuoniasdešimt litų 00 ct). 

2.16. Projekto „Improvizacijos modelis: mokyklos bendruomenės narių komunikacinių, 
saviraiškos ir kūrybinių gebėjimų ugdymas“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-071) pareiškėją 
viešąją įstaigą „Andriaus Žebrausko improvizacijos teatras ir mokykla“ – ne mažiau kaip 37 056,00 Lt 
(trisdešimt septyniais tūkstančiais penkiasdešimt šešiais litais 00 ct). 

2.17. Projekto „Mišraus mokymosi modelio įdiegimas bendrojo ugdymo įstaigose“ 
(paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-072) pareiškėją viešąją įstaigą Baltijos edukacinių 
technologijų institutas – ne mažiau kaip 48 000,00 Lt (keturiasdešimt aštuoniais tūkstančiais litų 00 ct). 

2.18. Projekto „Neformalaus ugdymo iniciatyvų sistemos „Drąsinkime ateitį“, skirtos 
asmenybės bendrųjų gebėjimų ugdymui diegimas bendrojo lavinimo mokyklose“ (paraiškos kodas 



  

VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-025) pareiškėją viešąją įstaigą „Drąsinkime ateitį“ – ne mažiau kaip             
50 000,00 Lt (penkiasdešimt tūkstančių litų 00 ct). 

2.19. Projekto „Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtra Pietryčių, 
Vidurio, Šiaurės ir Šiaurės rytų Lietuvos regionų mokyklose“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-
01-034) pareiškėją Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centrą – ne mažiau kaip 28 868,00 Lt 
(dvidešimt aštuoniais tūkstančiais aštuoniais šimtais šešiasdešimt aštuoniais litais 00 ct). 

2.20. Projekto „Socialinis ir emocinis ugdymas mokykloje“ (paraiškos kodas VP1-2.2-
ŠMM-05-K-01-042) pareiškėją VšĮ „Lions Quest Lietuva“ – ne mažiau kaip 27 789,00 Lt (dvidešimt 
septyniais tūkstančiais septyniais šimtais aštuoniasdešimt devyniais litais 00 ct). 

2.21. Projekto „Netradicincinio ugdymo modelis „Patirties panauda mokinių žinioms ir 
gebėjimams įtvirtinti“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-014) pareiškėją viešąją įstaigą Kauno 
paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centrą – ne mažiau kaip 14 594,68 Lt (keturiolika 
tūkstančių penkiais šimtais devyniasdešimt keturiais litais 68 ct). 

2.22. Projekto „Inovatyvių mokymosi programų rengimas Utenos savivaldybėje plėtojant 
socialinę partnerystę“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-103) pareiškėją Utenos švietimo 
centrą – ne mažiau kaip 28 614,00 Lt (dvidešimt aštuoniais tūkstančiais šešiais šimtais keturiolika litų 
00 ct). 

2.23. Projekto „Bendravimas-vertybė. Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų 
plėtra taikant vertybinių nuostatų formavimą bei inovatyvius švietimo metodus“ (paraiškos kodas VP1-
2.2-ŠMM-05-K-01-070) pareiškėją Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociaciją – ne 
mažiau kaip 26 336,00 Lt (dvidešimt šešiais tūkstančiais trimis šimtais trisdešimt šešiais litais 00 ct). 

2.24. Projekto „Vidurinio ugdymo programos vidinio kokybės užtikrinimo modelio 
diegimas profesinėje mokykloje“ (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-094) pareiškėją Kauno 
maisto pramonės mokyklą – ne mažiau kaip 27 898,00 Lt (dvidešimt septyniais tūkstančiais aštuoniais 
šimtais devyniasdešimt aštuoniais litais 00 ct). 

 
 

Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


