
  

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO 

MINISTRAS 
  

ĮSAKYMAS 

DĖL PEDAGOGŲ BENDRUOMENĖS ASOCIACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO 

 

2021 m. balandžio 19 d.  Nr. V-577            

Vilnius 

 

 

Įgyvendindama Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 

2021 metams, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 

20 d. įsakymu Nr. V-85 „Dėl Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo plano 

2021 metams patvirtinimo ir projekto darbo grupės Mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos 

kompensavimo plano 2021 metams veikloms įgyvendinti sudarymo“, priemonės „Organizuoti 

nuotolines konsultacijas abiturientams, skirtas pasirengti egzaminams ir konsultacijas abiturientus 

mokantiems mokytojams“ 1 veiksmą „Parengti teminius videoįrašus ir teikti atviras mokytojų 

dalykininkų ar dėstytojų konsultacijas abiturientams ir juos mokantiems mokytojams“ ir 

vadovaudamasi Pedagogų bendruomenės asociacijų projektų, skirtų tikslinei pagalbai abiturientams 

dėl COVID-19 pandemijos teikti, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-444 „Dėl 

Pedagogų bendruomenės asociacijų projektų, skirtų tikslinei pagalbai abiturientams dėl COVID-19 

pandemijos teikti, atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 37 ir 38 punktais, taip pat 

atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 

finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 priede Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijai numatytus asignavimus, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

2021–2023 metų  strateginio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2021 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-498 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, programos 

„Švietimo, mokslo ir sporto administravimas“ (kodas –  11.02)  priemonę „COVID-19 pandemijos 

padariniams šalinti“ (priemonės kodas – 02.01.12) ir Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 

2021 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr. VK-201 „Dėl Pedagogų bendruomenės asociacijų projektų, 

skirtų tikslinei pagalbai abiturientams dėl COVID-19 pandemijos teikimo, finansavimo“ bei Paraiškų 

tinkamumo finansuoti ir ekspertinio vertinimo ataskaitas, pateiktas Nacionalinės švietimo agentūros 

2021 m. balandžio 14 d. raštu Nr. SD-1095(1.5E) „Dėl Pedagogų bendruomenės asociacijų projektų, 

skirtų tikslinei pagalbai abiturientams dėl COVID-19 pandemijos teikimo, finansavimo“: 

1. S k i r i u šio įsakymo 1 priede nurodytiems iš valstybės biudžeto lėšų 

finansuojamiems Pedagogų bendruomenės asociacijų projektams nustatyto dydžio finansavimą. 

2. N e s k i r i u  finansavimo šio įsakymo 2 priede nurodytiems Pedagogų 

bendruomenės asociacijų projektams. 

3. P a v e d u  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo 

ugdymo departamentui organizuoti Lėšų naudojimo sutarčių sudarymą su šio įsakymo 1 priede 

nurodytomis Pedagogų bendruomenės asociacijomis. 

4. I n f o r m u o j u,  kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos 

ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos 

administracinių ginčų komisijai (buveinės adresas Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Lietuvos Respublikos 
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administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui 

(buveinės adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo gavimo dienos. 

 

  

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė   Jurgita Šiugždinienė



Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro  

2021 m. balandžio 19 d. 

įsakymo Nr.  V-577 

1 priedas 

 

FINANSUOJAMŲ PEDAGOGŲ BENDRUOMENĖS ASOCIACIJŲ PROJEKTŲ 

SĄRAŠAS  

 

Nr. Projekto pavadinimas 
Pareiškėjo 

pavadinimas 

Pareiškėjo 

juridinio asmens 

kodas 

Projektui 

įgyvendinti 

skiriama lėšų 

suma (Eur) 

1. 

LKLMS pagalba mokymosi 

nuostoliams dėl COVID-19 

pandemijos kompensuoti 

Lietuvos 

Respublikos 

lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojų sąjunga 

(LKLMS) 

 

191602811 

 

10 000,00 

2. 
Pagalba ruošiantis chemijos 

egzaminui 

Lietuvos 

chemijos 

mokytojų 

asociacija 

 

191908338 

 

10 000,00 

3. 

Fizikos mokymosi praradimų 

dėl COVID-19 pandemijos 

kompensavimas: pagalba 

abiturientui ir jo mokytojui 

Lietuvos fizikos 

mokytojų 

asociacija 

 

191901888 

 

10 000,00 

4. Šokis mokykloje 
Šokio mokytojų 

asociacija 
302565332 4 950,00 

5. 

Abiturientų bendravimo 

užsienio kalba komunikacinių 

įgūdžių tobulinimas rengiantis 

užsienio kalbos valstybiniam 

brandos egzaminui 

Lietuvos kalbų 

pedagogų 

asociacija 

 

300624287 

 

10 000,00 

6. 

Abiturientų ir jų mokytojų 

matematinių kompetencijų 

plėtojimas parengiant ir taikant / 

naudojant skaitmeninę 

matematikos mokymo(si) 

medžiagą 

Lietuvos 

matematikos 

mokytojų 

asociacija 

 

190724310 

 

10 000,00 

7. 

Pasirengimas IT VBE: 

konsultacijos ir mokomoji 

medžiaga abiturientams bei 

metodinė medžiaga mokytojams 

Lietuvos 

informatikos 

mokytojų 

asociacija 

 

195704062 

 

9 800,00 

8. 

Tikslinė pagalba dėl COVID-19 

pandemijos abiturientams, 

besirengiantiems laikyti 

užsienio (rusų) kalbos VBE, ir 

jų mokytojams 

Lietuvos 

Respublikos rusų 

kalbos (užsienio 

kalbos) mokytojų 

asociacija 

 

300586541 
10 000,00 

9. 
Lituanistų sambūris mokiniams 

ir mokytojams 

Asociacija 

„Lituanistų 

sambūris“ 

302503149 10 000,00 
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Nr. Projekto pavadinimas 
Pareiškėjo 

pavadinimas 

Pareiškėjo 

juridinio asmens 

kodas 

Projektui 

įgyvendinti 

skiriama lėšų 

suma (Eur) 

10. 
Istorijos mokytojai skuba į 

pagalbą 

Lietuvos istorijos 

mokytojų 

asociacija 

190763651 7 188,00 

11. 
Pasirenkime anglų kalbos 

egzaminui kartu! 

Lietuvos anglų 

kalbos mokytojų 

asociacija 

195780245 10 000,00 

12. 

Lietuvos Respublikos 

geografijos mokytojų 

asociacijos pagalba dėl COVID-

19 pandemijos praradimų 

turintiems abiturientams ir 

mokytojų kompetencijų, 

ruošiant abiturientus 

valstybiniam geografijos 

brandos egzaminui, stiprinimas 

Lietuvos 

geografijos 

mokytojų 

asociacija 

191768562 10 000,00 

Iš viso: 111 938,00 

 

 

  



Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro  

2021 m. balandžio 19 d. 

įsakymo Nr.  V-577 

2 priedas 
 

NEFINANSUOJAMŲ PEDAGOGŲ BENDRUOMENĖS ASOCIACIJŲ PROJEKTŲ 

SĄRAŠAS 

 

Nr. Projekto pavadinimas 
Pareiškėjo 

pavadinimas 

Pareiškėjo 

juridinio asmens 

kodas 

Finansavimo 

neskyrimo 

priežastis 

1. Pasiruošk egzaminams be streso 

Viešoji įstaiga 

Elektrėnų 

profesinio 

mokymo centras 

190976966 

Neatitinka 

Aprašo 8 punkto 

reikalavimo 

2. 

Tikslinė pagalba pasiruošti 

biologijos valstybiniam brandos 

egzaminui abiturientams ir juos 

ruošiantiems mokytojams 

COVID-19 pandemijos 

laikotarpiu 

Lietuvos 

biologijos 

mokytojų 

asociacija 

195708840 

Neatitinka 

Aprašo 19 punkto 

reikalavimo 

3. 

Prancūzų kalbos pagalba LR 

abiturientams ir mokytojams 

COVID-19 pandemijos 

kontekste 

Lietuvos 

prancūzų kalbos 

mokytojų ir 

dėstytojų 

asociacija 

191933697 

Nefinansuojama 

pagal Aprašo 29 

punktą 

 

 

   

 


