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Raseiniai
1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai.
Projekto tikslas - pritarti Raseinių Šaltinio progimnazijoje projekto „Kokybės krepšelis“
finansavimui.
Raseinių rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į 2018 m. gruodžio 27 d. sprendimą Nr. TS-432
„Dėl pritarimo ketinimų protokolo dėl bendradarbiavino pasirašymui įgyvendinant projektą
„Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“, pritarė pasirašyti ketinimų
protokolą dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projekto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Kokybės krepšelis“, finansuojamą Europos Sąjungos
lėšomis ir įgaliojo tai atlikti rajono Savivaldybės administracijos direktorių.
2019 m. lapkričio 25 d. Raseinių rajono administracija ir Nacionalinė švietimo agentūra
pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ partnerystės sutartį Nr. KK7-5/SR-811. 2021 m.
liepos 22 d. į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr.V-1321 „Dėl
mokyklų, siekiančių gauti kokybės krepšelį, skirtą mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti, sąrašo
patvirtinimo“ papildomai į projektą įtraukta Raseinių Šaltinio progimnazija.
Projekto uždavinys - įsipareigoti finansuoti ne mažiau, kaip 15 % visų projektui,
vykdomam Raseinių Šaltinio progimnazijoje, skiriamų išlaidų.
2. Kokių pozityvių rezultatų laukiama.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina projekto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Kokybės krepšelis“. „Kokybės krepšelis“ tikslinės lėšos mokykloms skiriamos mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti. Projekto vykdytoja
yra Nacionalinė švietimo agentūra. Krepšelis skiriamas mokyklai dvejiems mokslo metams.
Mokyklai, lėšos skaičiuojamos pagal vaikų, besimokančių pagal priešmokyklinio, pradinio ir
pagrindinio ugdymo programas, skaičių. Vienam vaikui iš projekto „Kokybės krepšelis“ skiriami
127 eurai.
Mokykla, siekdama pagerinti ugdymo kokybę, rengia dviejų metų laikotarpiui savo veiklos
tobulinimo planus, jie derinami su Nacionaline švietimo agentūra, o projekto pabaigoje - ši
agentūra vertina pasiektus mokykloje pokyčius ir, esant teigiamam rezultatui, Savivaldybės lėšų
dalis (15 %) grąžinama Savivaldybei.
3. Galimos neigiamos priimto projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis,
kad tokių pasekmių būtų išvengta.
Neigiamų pasekmių nėra.

4. Jeigu reikia atlikti sprendimo projekto antikorupcinį vertinimą, sprendžia projekto
rengėjas, atsižvelgdamas į Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles.
Projektas antikorupcijos komisijos svarstymui neteiktinas.
5. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados, ekonominiai
apskaičiavimai (sąmatos) ir konkretūs finansavimo šaltiniai.
Pagal „Kokybės krepšelio“ skyrimo metodiką rajono Savivaldybė iš šio projekto 2022-2023
metais preliminariai gaus 86106 eurus. 85 % yra Europos Sąjungos lėšos, gaunamos iš
Nacionalinės švietimo agentūros, o 15 % lėšų būtų Savivaldybės lėšos. Savivaldybės 15 % dalis
sudarytų: 2022 m. – 6460 eurų, 2023 metais – 6456 eurai.
Sprendimo projektas suderintas su Raseinių rajono savivaldybės administracijos
direktoriumi, jo pavaduotoju, Biudžeto ir finansinės analizės skyriaus vedėju, Teisės, personalo ir
civilinės metrikacijos ir Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyriaus vyriausiais
specialistais. Pastabų nėra.
6. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminio pobūdžio teisės
aktams).
Parengtas teisės aktas neprieštarauja norminio pobūdžio teisės aktams.
7. Projekto autorius ar autorių grupė.
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