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ĮSAKYMAS 

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PAGAL 2007–2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO 
VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĖ IR 

PRIEINAMUMAS: SVEIKATOS, ŠVIETIMO IR SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA“  
VP3-2.2-ŠMM-21-K PRIEMONĘ „NEVALSTYBINIŲ BENDROJO LAVINIMO 

MOKYKLŲ IR VALSTYBINIŲ BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ 
MENINIO UGDYMO PROGRAMAS, INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“  

 
2010 m. liepos 1 d. Nr.  V-1070              

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. birželio 16 d. posėdžio protokolo nutariamąja dalimi Nr. ESPKD5-3, ir atsižvelgdamas į viešosios 
įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2010 m. gegužės 18 d. raštu Nr. 2010/2-5055 pateiktą 
2010 m. gegužės 18 d. pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto 
„Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-
ŠMM-21-K priemonę „Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo 
mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros plėtra“ projektų, gautų konkurso 
būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaitą Nr. 1 ir 2010 m. gegužės 18 d. projektų tinkamumo 
finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. 1,  

1. S k i r i u finansavimą projektų konkurso būdu pateiktiems projektams:  
1.1. Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos projektui „Nacionalinės M. K. 

Čiurlionio menų mokyklos dailės ugdymo infrastruktūros gerinimas“ (paraiškos kodas VP3-2.2-ŠMM-
21-K-01-003) įgyvendinti – iki 6 999 963,00 Lt (šešių milijonų devynių šimtų devyniasdešimt devynių 
tūkstančių devynių šimtų šešiasdešimt trijų litų 00 ct) pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3738 
ir iš dalies pakeistos Europos Komisijos 2009 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. K(2009)6206, 2 prioriteto 
„Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-
ŠMM-21-K priemonę „Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo 
mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros plėtra“: 

1.1.1. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (Europos Sąjungos 
fondų lėšos) (programos kodas 11.101) – iki 5 949 968,55 Lt (penkių milijonų devynių šimtų 
keturiasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų šešiasdešimt aštuonių litų 55 ct);  

1.1.2. iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos (bendrojo finansavimo 
lėšos) (programos kodas 11.201) – iki 1 049 994,45 Lt (vieno milijono keturiasdešimt devynių 
tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt keturių litų 45 ct). 

1.2. Viešosios įstaigos Jėzuitų gimnazijos projektui „Viešosios įstaigos Jėzuitų gimnazija 
infrastruktūros plėtra“ (paraiškos kodas VP3-2.2-ŠMM-21-K-01-007) įgyvendinti – iki 4 447 304,95 
Lt (keturių milijonų keturių šimtų keturiasdešimt septynių tūkstančių trijų šimtų keturių litų 95 ct) 
pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė 



 

  

ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-21-K priemonę 
„Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių 
meninio ugdymo programas, infrastruktūros plėtra“ iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo 
programos (Europos Sąjungos fondų lėšos) (programos kodas 11.101).  

2. Į p a r e i g o j u  projekto „Viešosios įstaigos Jėzuitų gimnazija infrastruktūros plėtra“ 
(paraiškos kodas VP3-2.2-ŠMM-21-K-01-007) pareiškėją viešąją įstaigą Jėzuitų gimnaziją prisidėti 
prie tinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo ne mažiau kaip 784 818,52 Lt (septyniais šimtais 
aštuoniasdešimt keturiais tūkstančiais aštuoniais šimtais aštuoniolika litų 52 ct).  
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