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Vilnius
Vadovaudamasis Švietimo įstaigų modernizavimo lėšų paskirstymo komisijos darbo
reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės
17 d. įsakymu Nr. V-564 „Dėl švietimo įstaigų modernizavimo lėšų paskirstymo komisijos
sudarymo“, 17 punktu ir atsižvelgdamas į Švietimo įstaigų modernizavimo lėšų paskirstymo
komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 17
d. įsakymu Nr. V-564 (toliau – Komisija), 2019 m. gegužės 20 d. posėdžio protokolą Nr. 1:
1.
Tvirtinu:
1.1. bendrus 2019 metų savivaldybių švietimo įstaigų, vykdančių formaliojo švietimo
(išskyrus aukštojo mokslo) programas (toliau – savivaldybių švietimo įstaigos), ir švietimo įstaigų,
vykdančių formaliojo švietimo (išskyrus aukštojo mokslo) programas, kuriose Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija) įgyvendina savininko (dalininko) teises
ir pareigas (toliau – Ministerijos švietimo įstaigos)(toliau kartu vadinama – švietimo įstaigos)
modernizavimo lėšų paskirstymo kriterijus:
1.1.1. pastatų avarinė būklė;
1.1.2. poreikis pritaikyti patalpas žmonių su negalia reikmėms;
1.1.3. poreikis atnaujinti persirengimo patalpas prie sporto salių, įskaitant dušinių bei
sanitarinių mazgų atnaujinimą;
1.2. savivaldybių švietimo įstaigoms pagal savivaldybėje esančių mokinių skaičių:
1.2.1. savivaldybės, turinčios nuo 0,5 tūkst. mokinių iki 20 tūkst. mokinių, gali atrinkti po
1 švietimo įstaigą;
1.2.2. savivaldybės, turinčios nuo 20 tūkst. mokinių iki 40 tūkst. mokinių, gali atrinkti po
2 švietimo įstaigas;
1.2.3.
savivaldybės, turinčios virš 40 tūkst. mokinių, gali atrinkti po 3 švietimo įstaigas.
2. N u s t a t a u , kad:
2.1. savivaldybės iki Ministerijos nustatyto termino, kuris nurodomas oficialiame
Ministerijos rašte, kuriuo savivaldybės kviečiamos atrinkti švietimo įstaigą (-as), pateikia Ministerijai
atrinktą modernizuoti įstaigą (įstaigas);
2.2. Ministerijos švietimo įstaigos iki Ministerijos nustatyto termino (nurodomas oficialiame
Ministerijos rašte) pateikia Ministerijai motyvuotus prašymus dėl įstaigų modernizavimo. Jei
Ministerijos švietimo įstaiga kreipiasi dėl avarinės būklės likvidavimo finansavimo, kartu su prašymu
turi būti pateiktas ir švietimo įstaigos statinio ekspertizės aktas (parengtas ne vėliau kaip prieš trejus
metus), kur statinys pripažįstamas avariniu (Statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016
„Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 4.3 papunktis);
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2.3. Ministerijos švietimo įstaigos turi atitikti bent vieną šio įsakymo 1.1 papunktyje
numatytą kriterijų, savivaldybių švietimo įstaigos turi atitikti bent vieną šio įsakymo 1.1 papunktyje
numatytą kriterijų ir vieną 1.2 papunktyje numatytą kriterijų.
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