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Prienų rajono savivaldybės tarybai
Kopija
Prienų rajono savivaldybės merui
p. Alvydui Vaicekauskui

REIKALAVIMAS
DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO
TVARKOS APRAŠO 21 PUNKTO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO
2016 m. sausio 25 d. Nr. 8-2
Kaunas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl
Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ patvirtino Mokinio
krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką. Šios metodikos 131 puntu nustatyta, kad
lėšos neformaliojo vaikų švietimo programoms paskirstomos ir naudojamos savivaldybių nustatyta
tvarka neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti, vadovaujantis švietimo ir mokslo
ministro patvirtintu Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu.
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1
patvirtintas Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas). Aprašo VI skyriuje reglamentuotas neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų
vertinimas, kokybės užtikrinimas ir NVŠ lėšas gaunančių vaikų apskaita.
Aprašo 21 punkte įtvirtinta nuostata, įpareigojanti švietimo tiekėjus NVŠ programas
teikti vertinti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai NVŠ programų vertinimo
komisijai savivaldybės nustatyta tvarka.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsniu apibrėžta, kad jeigu
teisės aktuose yra nustatyta papildomų įgaliojimų savivaldybei, sprendimų dėl tokių įgaliojimų
vykdymo priėmimo iniciatyva, neperžengiant nustatytų įgaliojimų, priklauso savivaldybės tarybai.
Vykdant Prienų rajono savivaldybės administracinę priežiūrą nustatyta, kad Prienų
rajono savivaldybės taryba iki šiol nėra nustačiusi ir patvirtinusi tvarkos, reglamentuojančios NVŠ
programų pateikimo administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai NVŠ programų vertinimo
komisijai sąlygas.
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Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, 4 straipsnio 1 dalies 2
punktu, 5 straipsnio 2 dalies 1 punktu,
reikalauju:
nedelsiant įgyvendinti Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d.
įsakymu Nr. V-1, 21 punkto nuostatas ir artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje (ne vėliau
kaip per vieną mėnesį nuo reikalavimo gavimo dienos) nustatyti bei patvirtinti tvarką,
reglamentuojančią NVŠ programų pateikimo administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai NVŠ
programų vertinimo komisijai sąlygas.
Apie priimtą sprendimą Vyriausybės atstovui Kauno apskrityje turi būti pranešta per 10
dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.
Primenu, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės
priežiūros įstatymo 4 straipsnio 9 dalimi, visais atvejais apie savivaldybės administravimo subjektui
pateiktą teikimą ar reikalavimą Vyriausybės atstovas praneša merui (savivaldybės vadovui). Meras
artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje privalo su šia informacija supažindinti savivaldybės
tarybos narius.
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