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Vilkaviškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2

punktu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 7 d. įsakymu Nr.

V-41 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų neformaliajam vaikų švietimui,

2022 metais paskirstymo pagal savivaldybes, patvirtinimo“, Neformaliojo vaikų švietimo programų

finansavimo ir administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų

finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. N u s t a t a u Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 m. kovo–rugpjūčio mėnesį skiriamą

neformaliojo vaikų švietimo lėšų sumą vienam neformaliojo vaikų švietimo programoje

dalyvaujančiam vaikui – 15 eurų.

2. P a v e d u:

2.1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausiajai specialistei Daivai Gvazdaitienei per 5 darbo dienas nuo vaikų skaičiaus mokinių

registre fiksavimo pateikti neformaliojo vaikų švietimo lėšų išmokėjimo pažymą Vilkaviškio rajono

savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui;

2.2. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui per 10 darbo dienų

pervesti lėšas neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjams pagal pateiktą pažymą.

3. Į p a r e i g o j u Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir

sporto skyriaus vyriausiąsias specialistes Daivą Gvazdaitienę ir Eleną Šventoraitienę vykdyti

neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo administravimą ir stebėseną.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo (įteikimo, paskelbimo) dienos gali būti

skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės

al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos

įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu:

A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo

nustatyta tvarka.
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