LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2016 M. BALANDŽIO 14 D.
ĮSAKYMO NR. V-339 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ
INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS
ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.2.2ESFA-V-729 PRIEMONĖS „NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮVAIROVĖS IR
PRIEINAMUMO DIDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO
PATVIRTINIMO“, PAKEITIMO
2021 m. d. Nr. VVilnius
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“, 91 punktu,
p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9
prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729
priemonės „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo
sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 14 d.
įsakymu Nr. V-339 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9
prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729
priemonės „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo
sąlygų aprašo patvirtinimo“:
1. Papildau 2 punktą 13 papunkčiu ir jį išdėstau taip:
„2.13. 4K (aš kuriu, aš keičiu, aš su kitais, aš kitiems) modelio aprašą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1914
„Dėl 4K (aš kuriu, aš keičiu, aš su kitais, aš kitiems) modelio aprašo patvirtinimo“.
2. Pakeičiu 9.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„9.2. neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus vaikų vasaros edukacines programas)
įvairovės ir prieinamumo didinimas (įskaitant neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymą,
edukacinių programų kūrimą ir vykdymą įvairiose edukacinėse aplinkose, mokymosi priemonių
kūrimą ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugų tiekėjų (mokytojų) ir kitų švietimo sistemos
darbuotojų mokymus, gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų atviros prieigos
centrų neformaliojo vaikų švietimo veiklų vykdymą, 4K modelio, siejant jį su neformaliuoju vaikų
švietimu, išbandymą).“
3. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:
„16. teikiamų pagal Aprašo 9.1 papunktyje numatytą veiklą projektų įgyvendinimo
trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 78 mėnesiai ir Aprašo 9.2 ir 9.3 papunkčiuose numatytas veiklas
projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 89 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo
dienos.“
4. Pakeičiu 19.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„19.2. pagal Aprašo 9.2 papunktyje numatytą veiklą tinkamos projektų tikslinės grupės –
mokiniai, švietimo įstaigų darbuotojai, švietimo paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojai, laisvieji
mokytojai, savivaldybių institucijų darbuotojai, Ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojai;“
5. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

„27. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma pagal Aprašo 9.1
papunktyje numatytą veiklą yra 2 872 150,00 Eur (du milijonai aštuoni šimtai septyniasdešimt du
tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt eurų 00 ct) ESF lėšų; pagal Aprašo 9.2 papunktyje numatytą
veiklą – 49 127 293,41 Eur (keturiasdešimt devyni milijonai vienas šimtas dvidešimt septyni
tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt trys eurai 41 ct) ESF ir BF lėšų iš kurių ne mažiau kaip 45 401
287,42 Eur (keturiasdešimt penki milijonai keturi šimtai vienas tūkstantis du šimtai aštuoniasdešimt
septyni eurai 42 ct) neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
formalųjį švietimą papildančio ugdymo) vykdymui; pagal Aprašo 9.3 papunktyje numatytą veiklą –
9 936 643,20 Eur (devyni milijonai devyni šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt
trys eurai 20 ct) ESF lėšų.“
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