
  
  

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO 

MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL 2014–2020 METŲ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI 

FINANSUOTI VALSTYBĖS PROJEKTŲ, SKIRTŲ ĮGYVENDINTI 2014–2020 METŲ 

EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 

PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ 

POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.1.2-CPVA-V-721 PRIEMONĘ „SEKTORINIŲ 

PRAKTINIO MOKYMO CENTRŲ PLĖTRA“, SĄRAŠO NR. 7 PATVIRTINIMO 

 

2018 m. rugpjūčio       d.  Nr. V- 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo 

ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 32 punktu, Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-

1219 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 23 punktu, 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir 

žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-V-721 priemonės „Sektorinių praktinio 

mokymo centrų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-746 „Dėl 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų 

išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-V-721 priemonės „Sektorinių praktinio mokymo centrų 

plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 11 punktu bei atsižvelgdama į                 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos investicinių prioritetų 

uždavinių, skirtų investicijoms į bendrąjį ugdymą, profesinį ir neformalųjį mokymą valdymo 

komiteto (toliau – Valdymo komitetas) 2018 m. gegužės 8 d. posėdžio protokolą Nr. ESPKD33-46 ir 

Valdymo komiteto 2018 m. liepos 13 d. posėdžio protokolą Nr. ESPKD33-51,  

t v i r t i n u 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti 

valstybės projektų, skirtų įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-

CPVA-V-721 priemonę „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“, sąrašą Nr. 7 (pridedama).   

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                  Jurgita Petrauskienė                                           

 



Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos

Privačios 

lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Karaliaus Mindaugo 

profesinio mokymo 

centras 

Kirpimo, grožio ir susijusių 

paslaugų sektorinio praktinio 

mokymo centro plėtra  

947 738,01 947 738,01 _ _ _ _ _ 2018.09.20

2.

Klaipėdos Ernesto 

Galvanausko 

profesinio mokymo 

centras

Klaipėdos Ernesto 

Galvanausko profesinio 

mokymo centro statybos 

sektoriaus infrastruktūros 

plėtra

2 900 000,00 2 900 000,00 _ _ _ _ _ 2018.09.20

 

       3 847 738,01         3 847 738,01   _ _ _ _ _

____________________________________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2018 m.                d. įsakymu Nr. V-

IŠ VISO:

Iš viso

Kiti projekto finansavimo šaltiniai

Pareiškėjas

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)

ES struktūrinių 

fondų lėšos

Nacionalinės projekto lėšos
Eil. 

Nr.

Preliminarus iš ES struktūrinių 

fondų lėšų siūlomo bendrai 

finansuoti projekto (toliau – 

projektas)  pavadinimas

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšos

Jei pareiškėjas projekto įgyvendinimo metu planuoja 

vykdyti statybos darbus, jis iki paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai institucijai turi būti įgijęs teisę statyti, 

rekonstruoti, remontuoti ir ateityje naudoti finansuotiną 

turtą. Daiktinės pareiškėjo (partnerio) teisės į statinį ir (ar) 

žemę, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi 

statybosdarbai, turi būti įregistruotos įstatymų nustatyta 

tvarka ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo 

projekto finansavimo pabaigos. Jei statinys ar žemės 

sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, 

pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo 

raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas.

Paraiškos 

finansuoti projektą 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas

Projektui numatomas skirti 

finansavimas
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Projektų parengtumo reikalavimai ir kita reikalinga 

informacija (jei taikoma)


