
KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS  

DĖL TAURAGĖS REGIONO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAGAL 2014-2020 METŲ 

EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS  9 

PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ 

POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.1.3-CPVA-R-724 PRIEMONĖS „MOKYKLŲ TINKLO 

EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ 

 

2017 m. balandžio 14 d. 

Tauragė 

 

Veiksmų programa   
2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa1  

Prioritetas   
9 prioritetas – „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo 

didinimas“ 

Uždavinys  
09.1.3 konkretus uždavinys „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo 

švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas) tinklo veiklos efektyvumą“ 

Priemonė  
09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ 

Priemonės tikslas  
Priemonės tikslas – didinti bendrojo ir neformalaus ugdymo įstaigų tinklo 

veiklos efektyvumą. 

Galimi projektinių 

pasiūlymų teikėjai 
Savivaldybių vykdomosios institucijos2 

Galimi pareiškėjai  
Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijos. 3 

Galimi partneriai  
Viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje, kurie vykdo 

bendrojo ugdymo programas.4 

Remiamos veiklos  

Savivaldybių iniciatyvų rėmimas tobulinant pradinio, pagrindinio, 

vidurinių ir progimnazijų, gimnazijų tipo mokyklų tinklą ir gerinant 

ugdymo kokybę per pastatų, ugdymo priemonių ir aplinkos modernizavimą 

skiriant didelį dėmesį kūrybiškumą skatinančiai ugdymo(si) aplinkai, 

užtikrinant vaikų saugumą ir pritaikant nenaudojamas švietimo įstaigų 

patalpas kitoms švietimo reikmėms. Investicijos galimos tik į savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklas, išskyrus jų skyrius, filialus: 

1) investicijos į bendrojo ugdymo mokyklos mokomojo korpuso modernių 

kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių kūrimą vidaus patalpose; 

                                                           
1 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu 

Nr. C(2014)6397 
2 Kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str.  
3 Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. 

balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-232 (toliau – Priemonės aprašo) 22 p. 
4 Priemonės aprašo 22 p.; 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/HkGwXwcitL


2 
 

 
 

2) investicijos į bendrojo ugdymo mokyklos mokomojo korpuso laisvų 

patalpų, pritaikymą pagal Aprašo 26.2 papunktyje išvardintus reikalavimus;  

3) investicijos į bendrojo ugdymo mokyklos, kurios paskirtį planuojama 

pakeisti į mokyklą-daugiafunkcį centrą arba mokyklos-daugiafunkcio 

centro mokomojo korpuso laisvų patalpų pritaikymą pagal Aprašo 26.3 

papunktyje išvardintus reikalavimus. 5 

Bendrieji projektų 

reikalavimai  
Projektas turi atitikti bendruosius reikalavimus, nustatytus Projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – PAFT), patvirtintų 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-

316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 

10 skirsnyje. 6 

Specialieji projektų 

atrankos kriterijai   

  

Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, 

patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. sausio 14 d. 

posėdžio nutarimu Nr. 44P-11(13): 7 

1. Projektas turi atitikti Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programas, stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 

2014–2016 metų veiksmų plano nuostatas. Vertinama, ar projekto veiklos 

atitinka bent vieną iš Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ir 

pagrindinio ugdymo programas, stiprinimo ir inkliuzinio ugdymo plėtros 

2014–2016 metų veiksmų plano 1 priedo 3.1 „modernizuoti bendrojo 

ugdymo mokyklų pastatus ir mokymosi aplinką” ar 3.2 „pritaikyti laisvas 

bendrojo ugdymo mokyklų patalpas kitoms švietimo reikmėms” 

papunkčiuose nurodytas priemones. 

2. Projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros 

tarybos sprendimu. Vertinama, ar projekto pareiškėjas, projekto veiklos 

atitinka regiono plėtros plano priemonių plane nurodytą informaciją apie 

projekto pareiškėją, projekto veiklas, o finansavimo dydis neviršija regiono 

plėtros plano priemonių plane nurodyto projekto finansavimo dydžio pagal 

kiekvieną iš finansavimo šaltinių. 

3. Projektas atitinka savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį 

planą. Vertinama, ar projektas atitinka bent vieną iš šių projektų atrankos 

kriterijaus vertinimo aspektų: 

3.1. ar mokyklos, kurioje numatomos investicijos į modernių ir saugių 

ugdymo ir mokymosi erdvių sukūrimą, per artimiausius tris metus 

savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrajame plane nenumatyta 

likviduoti, reorganizuoti, pakeisti jos tipą; 

3.2. ar mokykloje, kurioje numatomos investicijos į laisvų mokyklų patalpų 

pritaikymą naujoms ikimokyklinio ugdymo ir (ar) priešmokyklinio ugdymo 

grupėms, ir (ar) specialiosioms klasėms, per artimiausius tris metus 

savivaldybės mokyklų  tinklo pertvarkos bendrajame plane numatyta 

įsteigti ikimokyklinio ugdymo ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupes, ir 

(ar) specialiąsias klases;  

3.3. ar mokyklos, kurioje numatomos investicijos į laisvų mokyklų patalpų 

pritaikymą ikimokyklinio ugdymo ir (ar) priešmokyklinio ugdymo 

grupėms, kitoms vaikų neformaliojo švietimo, suaugusiųjų neformaliojo 

                                                           
5 Priemonės aprašo 20 p.; 
6 Priemonės aprašo 24 p., PAFT 66 p.  
7 Priemonės aprašo 25 p. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9
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švietimo veikloms ir vietos bendruomenės bendruomenei reikalingoms 

kultūros, socialinėms ar kitoms paslaugoms teikti, paskirtį per artimiausius 

tris metus savivaldybės mokyklų  tinklo pertvarkos bendrajame plane 

numatyta pakeisti į mokyklos – daugiafunkcio centro paskirtį arba 

mokyklos nuostatuose įteisinta pagrindinė paskirtis – mokykla – 

daugiafunkcis centras ir įteisintos veiklų rūšys, kurioms vykdyti projekte 

planuojama investuoti. 

4. Projektas prisideda prie bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos 

efektyvumo didinimo. Vertinama, ar mokyklos arba mokyklos – 

daugiafunkcio centro mokinių skaičius einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. 

be mokinių skyriuose ir filialuose, turimuose kitose vietovėse, atitinka bent 

vieną iš šių projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektų:  

4.1. jeigu investuojama į pradinės mokyklos tipo mokyklą, mokėsi ne 

mažiau kaip 80 mokinių (kaimo mokykloje), 264 mokiniai  (miesto, rajono 

centro mokykloje); 

4.2. jeigu investuojama į progimnazijos tipo mokyklą, mokėsi ne mažiau 

kaip 120 mokinių (kaimo mokykloje), 388 mokiniai (miesto, rajono centro 

mokykloje); 

4.3. jeigu investuojama į progimnazijos tipo mokyklą, kuri vykdo pradinio 

ugdymo ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, mokėsi ne mažiau 

kaip 120 mokinių (kaimo mokykloje), 388 mokiniai (miesto, rajono centro 

mokykloje); 

4.4. jeigu investuojama į progimnazijos tipo mokyklą, kuri vykdo 

pagrindinio ugdymo pirmąją dalį, mokėsi ne mažiau kaip 300 mokinių 

(miesto, rajono centro mokykloje); 

4.5. jeigu investuojama į pagrindinės mokyklos tipo mokyklą, mokėsi ne 

mažiau kaip 150 mokinių (kaimo mokykloje), 526 mokiniai (miesto, rajono 

centro mokykloje); 

4.6. jeigu investuojama į gimnazijos tipo gimnaziją, kuri vykdo pagrindinio 

ugdymo programos antrąją dalį ir akredituotą vidurinio ugdymo programą, 

mokėsi ne mažiau kaip 400 mokinių  (miesto, rajono centro mokykloje);  

4.7. jeigu investuojama į gimnazijos tipo mokyklą, kuri vykdo pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, mokėsi ne mažiau kaip 180 

mokinių (kaimo mokykloje), 576 mokiniai (miesto, rajono centro 

mokykloje);  

4.8. jeigu investuojama į mokyklą, kurios paskirtį per artimiausius tris 

metus savivaldybės mokyklų  tinklo pertvarkos bendrajame plane 

planuojama pakeisti į mokyklą–daugiafunkcį centrą arba mokyklos 

nuostatuose įteisinta pagrindinė paskirtis yra mokykla – daugiafunkcis 

centras ir įteisintos veiklų rūšys, kurioms vykdyti projekte planuojama 

investuoti:  

4.8.1. jeigu investuojama į pradinės mokyklos tipo mokyklą, mokėsi ne 

mažiau kaip 40 mokinių (kaimo mokykloje), 176 mokiniai  (miesto, rajono 

centro mokykloje); 

4.8.2. jeigu investuojama į progimnazijos tipo mokyklą, mokėsi ne mažiau 

kaip 80 mokinių (kaimo mokykloje), 376  mokiniai (miesto, rajono centro 

mokykloje); 

4.8.3. jeigu investuojama į pagrindinės mokyklos tipo mokyklą, mokėsi ne 

mažiau kaip 100 mokinių (kaimo mokykloje), 426 mokiniai (miesto, rajono 

centro mokykloje). 
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Regionui numatytas 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų 

lėšų limitas, Eur  

1 208 372,00 8  

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti 

pasirašytos projektų sutartys 2017 m. – 1 208 372,00 Eur.9 

Siektinos stebėsenos 

rodiklių pasiekimo 

tarpinės ir galutinės 

reikšmės Tauragės 

regione 

Stebėsenos rodiklis 10 
Siektina minimali 

rodiklio reikšmė 

Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis 

atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos 

(skaičius) (kodas P.N.722) 

3 

 Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba 

švietimo infrastruktūros pajėgumas (skaičius) 

(kodas P.B.235). 

Minimali rodiklio reikšmė 

nenustatoma 

 Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis 

sukurtos naujos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo vietos (skaičius) 

(kodas P.S.380)11 

Minimali rodiklio reikšmė 

10 vietų (projektui) 

Projekto 

finansavimas 

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 92,5 proc. visų 

tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo 

prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 7,5 proc. visų tinkamų 

finansuoti projekto išlaidų.12 

Teisės aktai, kuriais 

vadovaujantis turi 

būti rengiamas 

projektinis 

pasiūlymas dėl 

regiono projekto 

įgyvendinimo 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programa, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu 

Nr. C(2014) 6397.  

2. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų 

regionų projektų atrankos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas), 

patvirtintas LR vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 

1V-893.  

PASTABA: Šiame dokumente rasite projektinio pasiūlymo formą. 

3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 

3 d. įsakymas Nr. V-232 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir 

žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-724 Priemonės 

„Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašo patvirtinimo“. 

Projektinių pasiūlymų 

pateikimo 

reikalavimai 

1. Projektinis pasiūlymas turi būti užpildytas kompiuteriu lietuvių kalba.   

 

                                                           
8 Priemonės aprašo 18 p. 
9 Priemonės aprašo 18.2 p. 
10 Priemonės aprašo 31 p. 
11 Priemonės aprašo 32 p. 
12 Priemonės aprašo 39 p. 

http://www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/160_61751e80960605f6c8c1a2545e5c1449.pdf
http://www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/160_61751e80960605f6c8c1a2545e5c1449.pdf
http://www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/160_61751e80960605f6c8c1a2545e5c1449.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2997d52089c011e4a98a9f2247652cf4/WavAmgunWO
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2997d52089c011e4a98a9f2247652cf4/WavAmgunWO
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2997d52089c011e4a98a9f2247652cf4/WavAmgunWO
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2997d52089c011e4a98a9f2247652cf4/WavAmgunWO
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9e7f685018fa11e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9e7f685018fa11e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9e7f685018fa11e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9e7f685018fa11e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9e7f685018fa11e79800e8266c1e5d1b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9e7f685018fa11e79800e8266c1e5d1b
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2. Projektinis pasiūlymas turi būti teikiamas pagal Tvarkos aprašo 1 priede 

nustatytą formą.13 

3. Projektinis pasiūlymas regiono plėtros tarybai gali būti pateikiamas, kai 

yra parengti visi projektinio pasiūlymo priedai, nurodyti Tvarkos aprašo 1 

priede nustatytoje formoje ir numatyti priemonės projektų finansavimo 

sąlygų apraše. 14 

4. Kartu su projektiniu pasiūlymu galimi pareiškėjai pateikia: 15 

4.1. investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems 

siekiama gauti finansavimą iš ES struktūrinės paramos ir (ar) valstybės 

biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės 

projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu 

Nr. 2014/8-337,  kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje 

www.esinvesticijos.lt, jei projektu siekiama investuoti į turtą arba 

infrastruktūrą, reikalingą viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos 

Viešojo administravimo įstatyme, teikti, ir projektui įgyvendinti 

suplanuotų investicijų į nurodytus investavimo objektus išlaidų suma, 

išskyrus (atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės 

mokestį ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto 

nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba 

fiksuotąsias normas), viršija 300 000,00 Eur (tris šimtus tūkstančių eurų).; 

4.2. investicijų projekto priedai – sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) 

sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų lentelės Excel formatu; 

Pastaba. Visi skaičiavimai sąnaudų ir naudos analizės ir (arba) sąnaudų 

efektyvumo analizės skaičiuoklėje turi būti pateikiami su formulėmis, 

papildoma informacija, duomenų šaltinių nuorodomis, planuojamų 

investicijų prielaidomis ir kt., kad būtų užtikrintas skaičiavimų 

atsekamumas. Turi būti naudojama aktuali lentelės / skaičiuoklės versija 

bei naudojamos aktualios konversijos koeficientų bei socialinės – 

ekonominės naudos (žalos) komponentų įverčių reikšmės, kurios 

skelbiamos http://www.ppplietuva.lt/teisine-metodine-

informacija/metodiniai-dokumentai/. 

6. Projektinio pasiūlymo teikėjas turi pateikti vieną projektinio pasiūlymo 

originalą ir jo priedus bei skenuotą projektinį pasiūlymą ir elektronines jo 

priedų versijas. Projektinis pasiūlymas elektroninėje laikmenoje turi būti 

pateiktas formatu, kad informaciją galima būtų redaguoti ir kopijuoti. 

7. Projektinis pasiūlymas turi būti pateiktas kartu su lydraščiu (jei teikiami 

keli projektiniai pasiūlymai, kiekvienas turi būti pateikiamas su atskiru 

lydraščiu). Projektinis pasiūlymas gali būti atsiųstas registruotu laišku, 

įteiktas kurjerio arba pristatytas tiesiogiai. Projektinis pasiūlymas turi būti 

pateiktas iki nurodyto termino. Vėliau pristatytas projektinis pasiūlymas 

nebus registruojamas ir nagrinėjamas. 

                                                           
13 Priemonės aprašo 46 p., Tvarkos aprašo 5 p. 
14 Tvarkos aprašo 6 p. 
15 Priemonės aprašo 46 p. 
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Galutinė projektinių 

pasiūlymų pateikimo 

Tauragės regiono 

plėtros tarybai data  

2017 m. birželio 1 d. (jei investicijų projektas nėra rengiamas) 

2017 m. birželio 15 d. (jei investicijų projektas rengiamas) 

Tauragės regiono 

plėtros tarybos 

sekretoriato adresas, 

kuriuo reikia teikti 

projektinius 

pasiūlymus   

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos  Tauragės 

apskrities skyrius  

Vasario 16-osios g. 16, 72258 Tauragė, 202 kab.  

Kontaktai 
Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistai: 

Asta Levickaitė, 

tel. (8 446) 51 332, el. paštas asta.levickaite@vrm.lt  

Severinas Bartašius, 

Tel. (8 446) 51 336, el. paštas severinas.bartasius@vrm.lt 

 

 

 

Regioninės plėtros departamento prie  

Vidaus reikalų ministerijos  

Tauragės apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus 


