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SKYRIMO IR NAUDOJIMO SUTARČIŲ, PASIRAŠOMŲ 2022 METAIS“ PAKEITIMO
Nr.
Kaunas

1. P a k e i č i u Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m.
sausio 24 d. įsakymą Nr. A-252 ,,Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo sutarčių,
pasirašomų 2022 metais“:
1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:
„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio
8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. vasario 14 d.
įsakymu Nr. V-253 ,,Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. V-46
„Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo:“.
1.2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
,,1. N u s t a t a u, kad neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų
finansavimo valstybės biudžeto lėšomis trukmė, kai sutartys su NVŠ programų teikėjais sudarytos
pagal Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl
Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
25.1 papunktį, yra nuo 2022 m. vasario 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d. ir nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki
2022 m. gruodžio 31 d., o, atsižvelgiant į NVŠ programų įgyvendinimą pagal mėnesius, NVŠ lėšų
skyrimo ir naudojimo sutartyse gali būti nurodyti 2022 m. NVŠ programų finansavimo mėnesiai:
vasaris, kovas, balandis, gegužė, birželis, rugsėjis, spalis, lapkritis ir gruodis.“
2. Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo informacijos apie jį gavimo dienos gali būti
skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A,
Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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