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Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl Projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 107 punktu, Papildomo finansavimo skyrimo 

įgyvendinamiems projektams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2009 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. ISAK-1768 „Dėl Papildomo finansavimo skyrimo 

įgyvendinamiems projektams tvarkos aprašo patvirtinimo“ 13 punktu, bei atsižvelgdamas į 

viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2014 m. gruodžio 8 d. raštu Nr. 2014/2-

10166 pateiktą 2014 m. gruodžio 1 d. Išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą projektui 

įgyvendinti Nr. 1, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014 m. gruodžio 11 d. 

Išvadą dėl galimybių papildomai finansuoti projektą Nr. 1 ir Vilniaus regiono projektų, siūlomų 

finansuoti pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų 

paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ įgyvendinimo 

priemonę VP3-2.2-ŠMM-04-R ,,Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“, 

sąrašą Nr. 01, patvirtintą Vilniaus regiono plėtros tarybos 2010 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. 

10.9-28 (kartu su 2014 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. 51/1S-31 pakeitimais),  

s k i r i u papildomą finansavimą Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 

projektui „Daugiafunkcinio ugdymo centro steigimas Kaltanėnų miestelyje“ (projekto kodas – VP3-

2.2-ŠMM-04-R-01-014) įgyvendinti – iki 3 701,32 Lt (trijų tūkstančių septynių šimtų vieno lito 32 

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 2014 m. 

gegužės 26 d. sprendimu Nr. C(2014)3476, 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: 

sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-04-R priemonę „Universalių 

daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“, iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo 

programos (Europos Sąjungos fondų lėšos) (programos kodas 11.1, finansavimo šaltinio kodas 

1.3.2.3.1). 
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