
 
 

 
  

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO 

MINISTRAS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. SAUSIO 27 D. ĮSAKYMO  

NR. V-110 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO“ PAKEITIMO 

 

2020 m.  gegužės 15 d. Nr. V-726 

Vilnius 

 

Atsižvelgdamas į Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties 

programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su sportiniu ugdymu programas), 

tikslinio finansavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2019 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-1028 „Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų, 

vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

kartu su sportiniu ugdymu programas), tikslinio finansavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

21 ir 30 punktus ir į Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties 

programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su sportiniu ugdymu 

programas) finansavimo, valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių pakeitimo, išvadų ir 

rekomendacijų rengimo komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2019 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-1047 „Dėl komisijos sudarymo ir jos darbo 

reglamento patvirtinimo“, 2020 m. gegužės 12 d. protokole Nr. SG5-1 pateiktą siūlymą ir motyvus: 

1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 

27 d. įsakymą Nr. V-110 „Dėl lėšų skyrimo“ ir 1.2 papunktį išdėstau taip: 

„1.2. Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos mokinių sportiniam ugdymui iki 

2020 m. spalio 31 d. 107 819 (vienas šimtas septyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniolika) eurų;“. 

2. P a v e d u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto grupei 

organizuoti valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pakeitimą su šio įsakymo 1 punkte nurodyta 

mokykla. 

3. 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 gavimo dienos. 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                        Algirdas Monkevičius 


