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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-06-R PRIEMONĘ „INVESTICIJOS Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO 

ĮSTAIGAS“  
 

2010 m. liepos 14 d. Nr.  V-1186   
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, atsižvelgdamas į Panevėžio regiono projektų, finansuojamų pagal 
2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir 
prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę VP3-2.2-ŠMM-06-R 
„Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, sąrašą Nr. 51, patvirtintą Panevėžio regiono plėtros 
tarybos 2009 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. R2-62 (kartu su 2010 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. 
R2-21), bei atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2010 m. liepos 
10 d. raštu Nr. 2010/2-7040 pateiktą 2010 m liepos 9 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-06-R priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo 
įstaigas“ projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. 1,   

S k i r i u finansavimą regionų projektų planavimo būdu pateiktiems projektams:  
1. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos projektui „Panevėžio lopšelio-darželio  

„Riešutėlis“, Parko g. 17, Panevėžys, modernizavimas“ (paraiškos kodas VP3-2.2-ŠMM-06-R-51-004) 
įgyvendinti – iki 670 274,53 Lt (šešių šimtų septyniasdešimties tūkstančių dviejų šimtų 
septyniasdešimt keturių litų 53 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-06-R 
priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, iš Valstybinės švietimo strategijos 
įgyvendinimo programos (Europos Sąjungos fondų lėšos) (programos kodas 11.101). 

2. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos projektui „Panevėžio lopšelio-darželio  
„Žilvitis“, Dainavos g. 13, Panevėžys, modernizavimas“ (paraiškos kodas VP3-2.2-ŠMM-06-R-51-
005) įgyvendinti – iki 575 194,41 Lt (penkių šimtų septyniasdešimt penkių tūkstančių vieno šimto 
devyniasdešimt keturių litų 41 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-06-R priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“, iš Valstybinės švietimo 
strategijos įgyvendinimo programos (Europos Sąjungos fondų lėšos) (programos kodas 11.101). 
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