LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL FINANSAVIMO NESKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020
METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9
PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ
POTENCIALO DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ 09.1.3-CPVA-K-723
„NEVALSTYBINIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ERDVIŲ, VALSTYBINIŲ IR
NEVALSTYBINIŲ MOKYKLŲ MODERNIZAVIMAS“
2018 m. gruodžio 6 d. Nr. V-987
Vilnius
Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo
ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 154 punktu, atsižvelgdama į projektų paraiškų baigiamojo
vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės, sudarytos viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo
agentūros direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 2018/8-195 „Dėl 2014-2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-K-723 priemonės „Nevalstybinių
neformaliojo švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“ projektų
paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės sudarymo“, 2018 m. rugpjūčio 30 d.
posėdžio protokolo Nr. 1 nutariamąją dalį ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros
2018 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. 2018/2-5229 pateiktas atrinktų projektų ataskaitas:
1. N e s k i r i u finansavimo šio įsakymo priede nurodytiems projektams dėl ribotų kvietimų
teikti paraiškas Europos Sąjungos fondų lėšų sumų, numatytų 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių
potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-K-723 priemonės „Nevalstybinių neformaliojo švietimo erdvių,
valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų apraše,
patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V306 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto
„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-K-723 priemonės
„Nevalstybinių neformaliojo švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“
projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.
2. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos
administracinių ginčų komisijai (buveinės adresas Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(buveinės adresas Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo įteikimo dienos.
Švietimo ir mokslo ministrė

Jurgita Petrauskienė

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2018 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. V-987
priedas

NEFINANSUOJAMI PROJEKTAI
Eil.
Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo
juridinio asmens
kodas
ugdymo 304158883

1.

09.1.3-CPVA-K-723-01-0002

VšĮ
"Asmenybės
kultūros centras"

2.

09.1.3-CPVA-K-723-01-0010

3.

09.1.3-CPVA-K-723-01-0007

4.

09.1.3-CPVA-K-723-01-0005

Šiuolaikinio
šokio
klubas 145831915
"Flamingas"
Viešoji
įstaiga
Baltijos 126337641
edukacinių
technologijų
institutas
Šv. Ignaco Lojolos kolegija
302485644

5.

09.1.3-CPVA-K-723-03-0023

Marijampolės
gimnazija

6.

09.1.3-CPVA-K-723-03-0004

UAB "Erudito" licėjus

7.

09.1.3-CPVA-K-723-03-0003

8.

09.1.3-CPVA-K-723-03-0018

9.

09.1.3-CPVA-K-723-03-0005

Kauno
Jono
Pauliaus
II 302868589
gimnazija
Panevėžio Kazimiero Paltaroko 190424590
gimnazija
Viešoji
įstaiga
Klaipėdos 302827927
"Universa
Via"
tarptautinė
mokykla

šv.

Cecilijos 193012421
304228673

Projekto pavadinimas
Neformaliojo vaikų švietimo centro Klaipėdoje, Gluosnių
skersgatvis 2A; 2K modernizavimas ir pritaikymas
neformaliojo vaikų švietimo veikloms.
Neformaliojo vaikų švietimo infrastruktūros atnaujinimas
šiuolaikinio šokio klube "Flamingas"
Neformaliojo vaikų švietimo erdvės plėtra bei
infrastruktūros
atnaujinimas
Baltijos
edukacinių
technologijų institute
Šv. Ignaco Lojolos kolegijos įrangos atnaujinimas
neformalaus švietimo programų vykdymui
Nevalstybinės Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazijos
modernizavimas
Mokyklos „Erudito licėjus“ modernizavimo projektas
Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos mokymosi aplinkos
modernizavimas
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokymosi
aplinkos modernizavimas
Klaipėdos „Universa Via“ tarptautinės mokyklos
modernizavimo projektas
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