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VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO
VEIKLŲ FINANSAVIMUI SKIRTŲ VALSTYBĖS LĖŠŲ VILKAVIŠKIO RAJONO
SAVIVALDYBEI PASKIRSTYMO
2020 m. birželio 26 d. Nr. B-TS-462
Vilkaviškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu,
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-823
,,Dėl vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms“ patvirtinto Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo
vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo 8 punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
1. Nustatyti, kad Vaikų vasaros stovyklų ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms
skirtos Valstybės biudžeto lėšos 2020 metais (toliau – lėšos) paskirstomos pagal Vilkaviškio rajono
savivaldybės vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso tvarkos aprašo, patvirtinto
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. BĮV-319, nuostatas.
2. Įgalioti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti visus
dokumentus, susijusius su šio Sprendimo 1 punkte nurodytu lėšų paskirstymu ir panaudojimu.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų
apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas)
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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