
 
  

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO 
MINISTRAS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL VALSTYBĖS PROJEKTO, FINANSUOJAMO PAGAL 2007–2013 M. SANGLAUDOS 
SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ 

KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS: SVEIKATOS, ŠVIETIMO IR SOCIALINĖ 
INFRASTRUKTŪRA“ VP3-2.2-ŠMM-01-V PRIEMONĘ „TECHNOLOGIJŲ, GAMTOS 

MOKSLŲ IR MENŲ MOKYMO INFRASTRUKTŪROS BENDROJO LAVINIMO 
MOKYKLOSE PRITAIKYMAS IR ATNAUJINIMAS“, PATVIRTINIMO 

 
2010 m. liepos 7 d. Nr. V-1086 

Vilnius 
 
 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-
132), 8.2 punktu, Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-977 (Žin., 2008, Nr. 44-
1665; 2009, Nr. 46-1819), ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 29 d. 
įsakymu Nr. V-439 (Žin., 2010, Nr. 45-2187),  

t v i r t i n u Valstybės projektą, finansuojamą pagal 2007–2013 m. Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, 
švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-01-V priemonę „Technologijų, gamtos mokslų 
ir menų mokymo infrastruktūros bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymas ir atnaujinimas“ 
(pridedama).   
 
 
Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius 
 
 
 
      
 
 
 
 



 

            PATVIRTINTA 
                                                                                                                                                     Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo  

                                                                                                 ministro 
                                                                                                                                                     2010 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V-1086 

 
VALSTYBĖS PROJEKTAS, FINANSUOJAMAS PAGAL 2007–2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 

PRIORITETO „VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS: SVEIKATOS, ŠVIETIMO IR SOCIALINĖ 
INFRASTRUKTŪRA“ VP3-2.2-ŠMM-01-V PRIEMONĘ „TECHNOLOGIJŲ, GAMTOS MOKSLŲ IR MENŲ MOKYMO 

INFRASTRUKTŪROS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE PRITAIKYMAS IR ATNAUJINIMAS“ 
 

 Preliminari projekto vertė (Lt), iš jų 
Projektui skiriamas 

finansavimas (ne daugiau 
kaip): 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 
(ne mažiau kaip): 
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Paraiškos dėl 

projekto 
finansavimo 
pateikimo 

įgyvendinan-
čiajai 

institucijai 
terminas 

Jaunimo 
mokyklų 
aplinkos 

pritaikymas  

Lietuvos 
Respublikos 
švietimo ir 

mokslo 
ministerijos 

Švietimo 
aprūpinimo 

centras 

Projekto tikslas – sukurti sąlygas mokiniams 
pasirinkti mokymosi kryptį, atitinkančią 
įvairius jų polinkius bei poreikius ir 
galimybes išlikti švietimo sistemoje; sudaryti 
jaunimo mokyklose tinkamą aplinką 
įvairiapusiam ugdymui – bendrojo ugdymo, 
ikiprofesinio mokymo, papildomojo ugdymo 
tikslams pasiekti, atsižvelgiant į tai, kad šiose 
mokyklose mokosi mokiniai, turintys 
mokymosi motyvacijos, socializacijos 
problemų.  
Siektini rezultatai: 
- įgyvendintas vienas projektas, kurio metu 
modernizuotos ne mažiau kaip 24 (dvidešimt 
keturios) jaunimo mokyklos;  
- tiesioginę naudą iš investicijų į švietimo 
infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto 
pabaigos) gaus ne mažiau kaip 1500 
(tūkstantis penki šimtai) asmenų.  

7999412,00 6799500,20 1199911,80 0 0 0 2010 m. 
lapkritis, 
24 mėn.  

2010 m. 
rugsėjo 15 d. 
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