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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies

2 punktu, Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos

aprašo, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-199 „Dėl

Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo

patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais), 26 punktu ir atsižvelgdamas į Neformaliojo

vaikų švietimo programų vertinimo komisijos, sudarytos Visagino savivaldybės administracijos

direktoriaus 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. ĮV-E-396 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo

programų vertinimo komisijos sudarymo“, siūlymą (2022 m. sausio 21 d. protokolas Nr. 9-130):

1. P r i p a ž į s t u šias 2022 metų neformaliojo vaikų švietimo programas

atitinkančiomis reikalavimus, nustatytus Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų

skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. spalio

25 d. sprendimu Nr. TS-199:

1.1. Visagino kūrybos ir menų akademijos programas:

1.1.1. „Dainuok ir kurk“;

1.1.2. „Dainuok su žvaigžde“;

1.1.3. „Dekoruoti keramikos dirbinai“;

1.1.4. „Laivų modeliai valdomi radijo bangomis“;

1.1.5. „Plastilininis pasaulis“;

1.2. VšĮ Visagino krepšinio mokyklos programą „Visagino krepšinio mokyklos

neformaliojo ugdymo krepšinio programa“;

1.3. VšĮ Visagino futbolo centro programą „Jaunųjų futbolininkų ugdymas, technikos-

taktikos veiksmų mokymasis bei tobulinimas Visagine“.

2. P r a t ę s i u 2016–2021 metais pripažintų atitinkančiomis reikalavimus šių

neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo terminą iki 2022 m. gruodžio 31 d.:

2.1. Visagino kūrybos ir menų akademijos programų:

2.1.1. „Animatorių mokyklėlė „Party boom“;

2.1.2. „Animacija paprastai“;

2.1.3. „Investicija į meną“;

2.1.4. „Smagioji robotika“;

2.1.5. „Foto kampelis“;

2.1.6. „Įvairiaspalvė muzikos kalba“;

2.1.7. „Meninės studijos – menų virusas“;

2.1.8. „Judėkime kartu“;
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2.1.9. „Lietuvių liaudies menas“;

2.1.10. „Šokio žingsniu“;

2.2. VšĮ Visagino edukacijų centro programų:

2.2.1. „Tautinis kulinarinis paveldas“;

2.2.2. „Pažink savo kraštą“;

2.2.3. „Žiniukų klubas“;

2.3. asociacijos „Lietuvos skautija“ programos „Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo

programa (Visagino sav.)“;

2.4. asociacijos Sporto klubo „Akrobalansas“ programų:

2.4.1. „Anglų kalba judesyje“;

2.4.2. „Cirko studija“;

2.5. asociacijos Visagino povandeninio plaukimo klubo „Akvanautas“ programos

„Noriu išmokti plaukti“;

2.6. asociacijos Lietuvos šaulių sąjungos programos „Pilietinio ugdymo programa

Visagino krašto jaunimui“.

3. N u s t a t a u  maksimalų vaikų skaičių NVŠ programos įgyvendinimo grupėje:

3.1. asociacijos Lietuvos šaulių sąjungos programoje „Pilietinio ugdymo programa

Visagino krašto jaunimui“, asociacijos „Lietuvos skautija“ programoje „Lietuvos skautijos vaikų ir

jaunimo programa (Visagino sav.)“, VšĮ Visagino krepšinio mokyklos programoje „Visagino

krepšinio mokyklos neformaliojo ugdymo krepšinio programa“, VšĮ Visagino futbolo centro

programoje „Jaunųjų futbolininkų ugdymas, technikos-taktikos veiksmų mokymasis bei tobulinimas

Visagine“ – 25 vaikai;

3.2. kitose Įsakyme nurodytose programose – 15 vaikų.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Visagino savivaldybės

administracijos direktoriui (Parko g. 14, 31140 Visaginas) Lietuvos Respublikos viešojo

administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio

apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio

administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos

administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo

paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas
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