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Į S A K Y M A S 

DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ IR

KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ FINANSAVIMUI, 

PASKIRSTYMO

2020 m.  rugpjūčio      d. Nr. B- ĮV-

Vilkaviškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2

punktu, Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 2 d.

įsakymu Nr. V-823 ,,Dėl vaikų vasaros poilsio stovyklų ir neformaliojo vaikų švietimo veiklų

finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skirstymo savivaldybėms“ (Lietuvos Respublikos

Šveitimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-1022 redakcija) ir

atsižvelgdamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 8

d. įsakymu Nr. B-ĮV-343 „Dėl Vaikų socializacijos konkurso programų rėmimui skirtų lėšų

paskirstymo komisijos sudarymo“ sudarytos komisijos 2020 m. rugpjūčio 24 d. posėdžio

protokolą Nr. 5,

p a s k i r i u lėšas, skirtas Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo

veiklų finansavimui, vaikų vasaros stovyklai, finansuoti,

Programos projekto

pavadinimas

Pareiškėjas SB

lėšos

VB lėšos

Programos projektui 

įgyvendinti skiriama

suma, Eur

„Keliauk po Lietuvą 

su dviračiu“

Vilkaviškio miesto dviračių 

sporto klubas ,,AIRA“

      _ 8288,00 8288,00
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