
 

 

 

 
 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO 

PROGRAMŲ ATITIKIMO REIKALAVIMUS NUSTATYMO 

 

2018 m. rugsėjo 17 d. Nr. AĮ-939 

Utena 

  

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 

punktu, Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12  d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl 

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 22 

punktu, Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 

tvarkos aprašo, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. 

TS - 20 „Dėl Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-170, 2017 m. vasario 23 d. 

sprendimo Nr. TS53 redakcijos), 20 punktu ir atsižvelgdamas į Utenos rajono savivaldybės 

Neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos 2018 m. rugsėjo 14 d. posėdžio 

protokolą Nr. NVŠP- 5:  

1. N u s t a t a u  šių Utenos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų 

atitikimą  neformaliojo vaikų švietimo  programų vertinimo kriterijus: 

1.1. „Vaikų lengvoji atletika ir žaidimai“, programos kodas - 120501848, neformaliojo 

vaikų švietimo teikėjas - laisvasis mokytojas  Mantas Saliamonas; 

1.2. „Sporto varžybų metodika ir jos taikymas varžybose“, programos kodas – 

120501867, neformaliojo vaikų švietimo teikėjas – laisvoji mokytoja Irma Maigienė; 

1.3.  „Krepšinis (Utenos r. sav.), programos kodas – 120501838, neformaliojo vaikų 

švietimo teikėjas – VšĮ „Nacionalinė krepšinio akademija“; 

1.4.  „Turizmas ir aktyvus laisvalaikis“, programos kodas 122001197, neformaliojo vaikų 

švietimo teikėjas – Utenos  vaikų ir jaunimo užimtumo centras; 

1.5. ‚Lavinamieji stalo žaidimai“, programos kodas -122001196, neformaliojo  vaikų 

švietimo teikėjas – Utenos  vaikų ir jaunimo užimtumo centras; 

1.6.  „Anglų kalbos karuselė“, programos kodas 121400547, neformaliojo vaikų švietimo 

teikėjas – laisvoji mokytoja Ingrida Šinkūnienė. 

2. N u r o d a u ,  kad šis įsakymas  turi būti paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje 

www.utena.lt.  

3. N u r o d a u ,  kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.   
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