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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), 8.2 punktu, Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-977 
(Žin., 2008, Nr. 44-1665; 2011, Nr. 9-395), 12 ir 13 punktais, 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir 
socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-09-V priemonės „Specialiųjų mokyklų pertvarka, 
metodinių centrų steigimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1196 (Žin., 2011, Nr. 88-4217), 8 
punktu bei atsižvelgdamas į Mokyklų tobulinimo programos plius valdymo komiteto 2011 m. 
lapkričio 10 d. posėdžio protokolą Nr. ESPKD5-12:  

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-09-V priemonę „Specialiųjų mokyklų pertvarka, 
metodinių centrų steigimas“ (pridedama).   
 
 
Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius 
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 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 

1. Specialiųjų 
mokyklų 
pertvarka, 
metodinių 

centrų 
steigimas 

Specialiosios 
pedagogikos 

ir 
psichologijos 

centras  

Projekto tikslas – gerinti specialiojo ugdymo 
paslaugų prieinamumą ir kokybę, steigiant 
metodinius centrus.  
Projekto pagrindinės veiklos, jų apimtys:  
- keturių specialiojo ugdymo mokyklų 
infrastruktūros modernizavimas – pritaikymas 
metodinių centrų funkcijoms atlikti: patalpų 
remonto (rekonstravimo) darbai;  
- keturių metodinių centrų aprūpinimas 
specialiosiomis mokymo priemonėmis, 
techninės pagalbos priemonėmis, 
organizacine technika ir baldais.  
Siektini rezultatai: 
- įgyvendintas 1 projektas, kurio metu įkurti 4 
specialiojo ugdymo metodiniai centrai;  
- tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į 
švietimo infrastruktūrą (per 6 mėnesius po 
projekto pabaigos) – 390 asmenų.  
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