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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 25 D.
SPRENDIMO NR. T1-222 „DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO
VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. gegužės 15 d. Nr. T1-126
Šilalė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir
naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d.
sprendimu Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir
naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1.1. pakeisti 7.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„7.2. Kitiems NVŠ teikėjams lėšos paskirstomos proporcingai pagal NVŠ programose
dalyvaujančių vaikų skaičių. Tuo atveju, kai trūksta NVŠ lėšų užtikrinti, kad vienam NVŠ
programoje dalyvaujančiam mokiniui būtų skirta 10 Eur per mėnesį, pirmumo teisę naudotis NVŠ
lėšomis turi:
7.2.1. mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, atsirandančių dėl įgimtų ar įgytų
sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių;
7.2.2. mokiniai, gaunantys socialinę paramą arba turintys teisę į socialinę paramą;
7.2.3. mokiniai iš daugiavaikių šeimų;
7.2.4. Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose besimokantys ir nelankantys formalųjį
švietimą papildančių ugdymo programų“.
1.2. pakeisti 18.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„18.2. yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR), registravimo
tvarka pateikta adresu www.smir.smm.lt“.
1.3. pakeisti 18.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„18.4. atitinka higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos
reikalavimus“.
1.4. pakeisti 18.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„18.5. turi mokytojų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, turinčių teisę
teikti švietimo paslaugas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas“.
2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės
rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.
Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams
(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.
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