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PROJEKTO APRAŠYMAS 

1. PROJEKTO VYKDYTOJO DUOMENYS 

 

Asmuo ryšiams  

 Vardas, Pavardė: Daiva Šutinytė 

 Pareigos: direktorė 

 Telefono numeris: 8 5 261 0592 

 Fakso numeris: 8 5 249 7137 

 El. Pašto adresas: daiva.sutinyte@smpf.lt 

 

2. INFORMACIJA APIE PROJEKTO PARTNERĮ (-IUS)  

 

Ar projektas turi partnerį 

(ius) 
 taip 

 ne 

 

 

Eil. 

Nr 
Partnerio pavadinimas Kodas 

Buveinės adresas 

gatvė namo nr. 
pašto 

kodas 
vietovė 

 

3. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ, KURIAM ĮGYVENDINTI SKIRTAS FINANSAVIMAS 

 

Projekto įgyvendinimo 

vieta: 
 miesto gyvenamoji vietovė 

 kaimo gyvenamoji vietovė 

 netaikytina 

 

 

Apskritis, savivaldybė, kuriai tenka didžioji dalis lėšų: 

 

Apskritis Savivaldybė 

Vilniaus apskritis Vilniaus miesto 

 

Kita (-os) savivaldybė (-ės), kuriai (-ioms) tenka projekto nauda: 

 

Visos savivaldybės  
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Eil. 

Nr. 

Savivaldybės 

pavadinimas 

Po- 

žymi

s 

Eil. 

Nr. 

Savivaldybės 

pavadinimas 

Po- 

žymi

s 

Eil. 

Nr. 

Savivaldybės 

pavadinimas 

Po- 

žymi

s 

1. Akmenės rajono  21. Klaipėdos rajono  41. Skuodo rajono  
2. Alytaus miesto  22. Kretingos rajono  42. Šakių rajono  
3. Alytaus rajono  23. Kupiškio rajono  43. Šalčininkų rajono  
4. Anykščių rajono  24. Lazdijų rajono  44. Šiaulių miesto  
5. Birštono  25. Marijampolės  45. Šiaulių rajono  
6. Biržų rajono  26. Mažeikių rajono  46. Šilalės rajono  
7. Druskininkų  27. Molėtų rajono  47. Šilutės rajono  
8. Elektrėnų  28. Neringos miesto  48. Širvintų rajono  
9. Ignalinos rajono  29. Pagėgių  49. Švenčionių rajono  
10. Jonavos rajono  30. Pakruojo rajono  50. Tauragės rajono  
11. Joniškio rajono  31. Palangos miesto  51. Telšių rajono  
12. Jurbarko rajono  32. Panevėžio miesto  52. Trakų rajono  
13. Kaišiadorių 

rajono  
33. Panevėžio rajono 

 
53. Ukmergės rajono 

 

14. Kalvarijos  34. Pasvalio rajono  54. Utenos rajono  
15. Kauno miesto  35. Plungės rajono  55. Varėnos rajono  
16. Kauno rajono 

 
36. Prienų rajono 

 
56. Vilkaviškio 

rajono  

17. Kazlų Rūdos  37. Radviliškio rajono  57. Vilniaus miesto  
18. Kėdainių rajono  38. Raseinių rajono  58. Vilniaus rajono  
19. Kelmės rajono  39. Rietavo  59. Visagino miesto  
20. Klaipėdos miesto  40. Rokiškio rajono  60. Zarasų rajono  

 

4. TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS (SANTRAUKA) 

 

Projekto esmė 

Dabartiniu metu Lietuvoje didžiausias dėmesys skiriamas formaliam švietimui, tačiau greta turi 

funkcionuoti ir neformalus švietimas, kaip neatsiejama mokymosi visą gyvenimą dalis. Neformalaus 

švietimo paskirtis yra skatinti asmenybės tobulėjimą ir aktyvų pilietiškumą bei padėti spręsti žmonių 

integravimosi į darbo rinką problemą. Projektu siekiama sukurti kokybiškai naujas neformaliojo švietimo 

paslaugas, ugdyti neformaliojo švietimo teikėjų kompetenciją ir skatinti naujų neformaliojo ugdymo metodų 

naudojimą. Projekto tikslas – plėtoti savivaldybėse pilietinio ir tautinio ugdymo pavienių iniciatyvų ir vaikų 

socializacijos ir užimtumo veiklas; ugdyti kokybiškų neformaliojo švietimo paslaugų teikimui reikalingus 

gebėjimus. Projekto tikslinės grupės - mokiniai, mokytojai, mokymosi visą gyvenimą sistemos 

administracijos darbuotojai, jaunimas ir suaugusieji. Siekdama gerinti turiningą vaikų užimtumą, ugdyti jų 

saviraišką, stiprinti ugdymo institucijų ryšį su vietos bendruomene, didinti socialinės rizikos vaikų 

socializacijos visuomenėje galimybes, ŠMM kasmet organizuodavo Vaikų socializacijos, Pilietinio ir 

tautinio ugdymo projektų konkursus, tačiau šiuose projektuose iniciatyvos teisė buvo paliekama paslaugų 

teikėjams. Projektu siekiama sukurti kokybiškai naujas neformaliojo švietimo paslaugas, ugdyti 

neformaliojo švietimo teikėjų kompetenciją ir skatinti naujų neformaliojo ugdymo metodų naudojimą. 

Projekto įgyvendinimas turės teigiamą poveikį projekto tikslinėms grupėms – mokiniai ugdys socialines, 

asmenines ir pilietines tautines kompetencijas,  bus kuriama kokybiškų neformaliojo švietimo paslaugų 

kultūra, įgyvendinant neformaliojo švietimo paslaugų tiekėjų (mokytojų) mokymus. Mokymosi visą 

gyvenimą švietimo sistemos administratoriai įgys kompetencijas, reikalingas geriau administruoti 

neformaliojo švietimo paslaugas. 



3 

 

 
VP1-2.2-ŠMM-10-V-01-001 

______________________________________ 
 
►962178982259 

 

Informacija apie projekto valdymą ir projekto partnerių pasirinkimą 

Projekto valdymo administracinė grupė: vadovas, koordinatorius, finansininkas, teisininkas, komunikacijos 

specialistas, kurių funkcijos: projekto įgyvendinimo priežiūra, viešųjų pirkimų organizavimas, rangovų 

atranka, informacijos apie dalyvius kaupimas, paramos viešinimas, projekto biudžeto lėšų paskirstymas, 

administracinės grupės posėdžių organizavimas. Bus įsigytos ir administravimo paslaugos ataskaitų ir 

mokėjimų prašymų rengimui bei konsultavimui. Projekto valdymui bus sudaryta ir švietimo ir mokslo 

ministro įsakymu patvirtinta Valdymo grupė iš 7 asmenų, iš kurių 4 – ŠMM deleguoti atstovai.  Jos paskirtis 

– įvertinti projekto veiklų rezultatus, stebėti ir prižiūrėti projekto eigą, vertinti sukurtus produktus, užtikrinti 

sėkmingą projekto įvykdymą.  

 

Projekto tęstinumas: 

Projekto tęstinumas bus užtikrintas toliau skatinant neformaliojo ugdymo metodų naudojimą, pasitelkiant 

visuomenės informavimo priemones, gerųjų projektų rezultatų sklaidą. Projekto finansinis tęstinumas bus 

užtikrintas valstybiniu lygmeniu remiant ir skatinant neformaliojo švietimo veiklų įgyvendinimą. 

 

5. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS 

 

Nr. Tikslai Nr. Uždaviniai Nr. Projekto 

veiklos 

Fiziniai 

veiklos 

įgyvendinim

o rodikliai 

1 Plėtoti savivaldybėse 

pilietinio ir tautinio 

ugdymo pavienių 

iniciatyvų ir vaikų 

socializacijos ir 

užimtumo veiklas 

1.1 Užtikrinti mokinių 

socializacijos ir 

užimtumo formų plėtrą,  

įgyvendinant 

neformaliojo švietimo 

programas 

1.1.1 Neformaliojo 

švietimo 

programų 

įgyvendinimas 

stacionariose 

vaikų vasaros 

poilsio 

stovyklose  

Įgyvendinta 

20 

neformaliojo 

švietimo 

programų 

    1.1.2 Neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų 

įgyvendinimas 

Lietuvos 

savivaldybėse 

(institucijose), 

taikant 

neformaliojo 

ugdymo 

metodus 

Įgyvendintos 

neformaliojo 

švietimo 

programos 60 

savivaldybių 

    1.1.3 Neformaliojo 

švietimo 

paslaugų teikėjų 

(mokytojų) 

mokymai 

Apmokyta 

250 

neformaliojo 

švietimo 

paslaugų 

tiekėjų 

(mokytojų) 

  1.2 Plėtoti pilietinį ir tautinį 

ugdymą savivaldybėse 

1.2.1 Pilietinio ir 

tautinio 

Įgyvendintos 

4 pilietinio ir 
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Nr. Tikslai Nr. Uždaviniai Nr. Projekto 

veiklos 

Fiziniai 

veiklos 

įgyvendinim

o rodikliai 

įgyvendinant 

neformaliojo švietimo 

programas 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų 

įgyvendinimas 

savivaldybėse 

tautinio 

neformaliojo 

vaikų 

švietimo 

programos  

2 Ugdyti kokybiškų 

neformaliojo švietimo 

paslaugų teikimui 

reikalingus gebėjimus 

2.1 Ugdyti kokybiškų 

neformaliojo švietimo 

paslaugų teikimui 

reikalingus mokymosi 

visą gyvenimą sistemos 

administratorių 

gebėjimus 

2.1.1 Mokymosi visą 

gyvenimą 

švietimo 

sistemos 

administratorių 

mokymai 

Apmokyta 50 

mokymosi 

visą 

gyvenimą 

švietimo 

sistemos 

administrator

ių  

 

6. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS 

 

Projekto įgyvendinimo trukmė (veiklų įgyvendinimo trukmė) 

(mėn.): 24 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto veiklos 

pavadinimas 

Projekto 

veiklos 

pradžios 

data 

Projekto 

veiklos 

pabaigos 

data 

Projekto veiklos vykdymas 

10-

07 

10-

08 

10-

09 

10-

10 

10-

11 

10-

12 

11-

01 

11-

02 

1. 1.1.1. Neformaliojo 

švietimo programų 

įgyvendinimas 

stacionariose vaikų 

vasaros poilsio 

stovyklose  

2010-07 2012-06 X X X X X X X X 

2. 1.1.2. Neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų 

įgyvendinimas 

Lietuvos savivaldybėse 

(institucijose), taikant 

neformaliojo ugdymo 

metodus 

2010-09 2012-06   X X X X X X 

3. 1.1.3. Neformaliojo 

švietimo paslaugų 

teikėjų (mokytojų) 

mokymai 

2010-10 2012-06    X X X X X 

4. 1.2.1. Pilietinio ir 

tautinio neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų 

2010-11 2012-06     X X X X 
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įgyvendinimas 

savivaldybėse 

5. 2.1.1. Mokymosi visą 

gyvenimą švietimo 

sistemos 

administratorių 

mokymai 

2010-11 2012-06     X X X X 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto veiklos 

pavadinimas 

Projekto 

veiklos 

pradžios 

data 

Projekto 

veiklos 

pabaigos 

data 

Projekto veiklos vykdymas 

11-

03 

11-

04 

11-

05 

11-

06 

11-

07 

11-

08 

11-

09 

11-

10 

1. 1.1.1. Neformaliojo 

švietimo programų 

įgyvendinimas 

stacionariose vaikų 

vasaros poilsio 

stovyklose  

2010-07 2012-06 X X X X X X X X 

2. 1.1.2. Neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų 

įgyvendinimas 

Lietuvos savivaldybėse 

(institucijose), taikant 

neformaliojo ugdymo 

metodus 

2010-09 2012-06 X X X X X X X X 

3. 1.1.3. Neformaliojo 

švietimo paslaugų 

teikėjų (mokytojų) 

mokymai 

2010-10 2012-06 X X X X X X X X 

4. 1.2.1. Pilietinio ir 

tautinio neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų 

įgyvendinimas 

savivaldybėse 

2010-11 2012-06 X X X X X X X X 

5. 2.1.1. Mokymosi visą 

gyvenimą švietimo 

sistemos 

administratorių 

mokymai 

2010-11 2012-06 X X X X X X X X 

 

 

Eil. 

Nr. 

Projekto veiklos 

pavadinimas 

Projekto 

veiklos 

pradžios 

data 

Projekto 

veiklos 

pabaigos 

data 

Projekto veiklos vykdymas 

11-

11 

11-

12 

12-

01 

12-

02 

12-

03 

12-

04 

12-

05 

12-

06 
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1. 1.1.1. Neformaliojo 

švietimo programų 

įgyvendinimas 

stacionariose vaikų 

vasaros poilsio 

stovyklose  

2010-07 2012-06 X X X X X X X X 

2. 1.1.2. Neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų 

įgyvendinimas 

Lietuvos savivaldybėse 

(institucijose), taikant 

neformaliojo ugdymo 

metodus 

2010-09 2012-06 X X X X X X X X 

3. 1.1.3. Neformaliojo 

švietimo paslaugų 

teikėjų (mokytojų) 

mokymai 

2010-10 2012-06 X X X X X X X X 

4. 1.2.1. Pilietinio ir 

tautinio neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų 

įgyvendinimas 

savivaldybėse 

2010-11 2012-06 X X X X X X X X 

5. 2.1.1. Mokymosi visą 

gyvenimą švietimo 

sistemos 

administratorių 

mokymai 

2010-11 2012-06 X X X X X X X X 

 

 

7. STEBĖSENOS RODIKLIAI 

 

Rodiklio pavadinimas Vienetai Reikšmė 

Produktų rodikliai 

mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos 

darbuotojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo 

programas 

Skaičius 50,00 

moksleiviai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo 

programas 

Skaičius 30.000,00 

mokytojai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), 

kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas 

Skaičius 250,00 

Rezultatų rodikliai 

mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos 

darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos 

baigimo pažymėjimus, dalis 

Procentai 90,00 

Bazinis: mokymosi visą gyvenimą sistemos Skaičius 50,00 
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Rodiklio pavadinimas Vienetai Reikšmė 

administracijos darbuotojai, kurie mokėsi pagal 

neformaliojo švietimo programas 

Pokyčio: mokymosi visą gyvenimą sistemos 

administracijos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo 

švietimo programos baigimo pažymėjimus skaičius 

Skaičius 45,00 

moksleivių, kurie gavo neformaliojo švietimo programos 

baigimo pažymėjimus, dalis 

Procentai 90,00 

Bazinis: moksleiviai, kurie mokėsi pagal neformaliojo 

švietimo programas 

Skaičius 30.000,00 

Pokyčio: moksleivių, kurie gavo neformaliojo švietimo 

programos baigimo pažymėjimus, dalis 

Skaičius 27.000,00 

mokytojų (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), 

kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo 

pažymėjimus, dalis 

Procentai 90,00 

Bazinis: mokytojai (bendrasis ugdymas ir profesinis 

mokymas), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo 

programas 

Skaičius 250,00 

Pokyčio: mokytojų (bendrasis ugdymas ir profesinis 

mokymas), kurie gavo neformaliojo švietimo programos 

baigimo pažymėjimus skaičius 

Skaičius 225,00 

 

8. PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIOSIOMS SRITIMS 

 

Parametras Pagrindimas 

Darnus vystymasis Neformalus švietimas, kuris yra pripažįstamas padedančiu žmogui ir 

visuomenei pilnai realizuoti savo galimybes procesu, lemia 

subalansuotąją plėtrą, žmonių gebėjimų spręsti aplinkos ir plėtros 

problemas tobulinimą. Neformalusis švietimas yra būtinas žmonių 

pažiūroms keisti, įgyti gebėjimams vertinti ir įprasminti 

subalansuotosios plėtros reikmes. Švietimas lemia aplinkosauginę 

kultūrą bei etiką, vertybes ir pažiūras, įgūdžius ir elgesį, netrikdančius 

subalansuotosios plėtros ir būtinus visuomenei veiksmingai dalyvauti 

priimant sprendimus. Projektas neturės neigiamos įtakos ekonomikai, 

kadangi neformalus švietimas  ugdo teigiamą nuostatą į darbą, verslą, 

kas daro teigiamą įtaką ekonomikai. 

Lyčių lygybė ir 

nediskriminavimas 

Renkant projekto komandos dalyvius bei esant poreikiui priimti į 

darbą naujus darbuotojus, bus atsižvelgiama į vienintelį kriterijų - jų 

kvalifikaciją ir gebėjimus bei motyvaciją siekti rezultatų. Lytis, 

seksualinė orientacija, priklausymas religinėms bendruomenėms, 

tautybė ar rasė, amžius ar neįgalumas nėra ir nebus pasirinkimo 

kriterijais. Be to, projekto metu teikiamomis paslaugomis ir projekto 

rezultatais (mokymais, informacija ir t.t.) galės naudotis visi subjektai 

be jokių diskriminacinių apribojimų.  
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9. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS VIEŠUMO PRIEMONĖS 

 

Viešumo priemonė (-ės) Požymis 

Pastatyti nuolatinį (-ius) aiškinamąjį (-uosius) stendą (-us), esant sąlygoms, 

nurodytoms Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 2 dalyje  

Pastatyti informacinį (-ius) stendą (-us), esant sąlygoms, nurodytoms 

Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 3 dalyje  

Paskelbti, kad įgyvendinamas projektas, finansuojamas iš ES fondų, nurodant 

tam tikros veiksmų programos pavadinimą pagal Reglamento Nr. 1828/2006 8 

straipsnio 4 dalies nuostatas 
 

Dalyvaujantiems projekte pranešti apie projekto finansavimą iš ES fondų, 

nurodant tam tikros veiksmų programos pavadinimą, šią informaciją pateikiant 

dalyvavimą patvirtinančiuose pažymėjimuose ir sertifikatuose pagal 

Reglamento Nr.1828/2006 8 straipsnio 4 dalies nuostatas 

 

_____________________________________



 


