
KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR 

TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 

LĖŠOMIS, KONKURSUI 

 

Konkursas organizuojamas remiantis Visagino savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos 

aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. 

sprendimu Nr. TS-126, nuostatomis. 

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų atranką organizuoja Visagino 

savivaldybės administracija.  

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų paraiškas (Aprašo 1 priedas) 

Pareiškėjas teikia Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (Parko 

g. 14, 215 kab.) iki kovo 10 d. 15.00 val. ant užklijuoto voko nurodęs  „Paraiška neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Visagino savivaldybės 

biudžeto lėšomis, finansavimo konkursui“. Paraiškos teikiamos naudojantis registruoto pašto, 

kurjerių paslaugomis arba asmeniškai iki termino, kuris nurodytas Konkurso paskelbimo metu. 

Vėliau pateiktos paraiškos nevertinamos. 

 

Išsamesnę informaciją apie programų atrankos organizavimą, reikalavimus programoms ir 

programų vykdytojams, programų finansavimą, lėšų naudojimą ir atsiskaitymą už jų naudojimą 

rasite Apraše (pridedama). 

 

Teikiamos Programos turi atitikti vieną iš Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi programos finansavimo metodikos (toliau – Metodika), patvirtintos Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 22, 11 punkte nustatytų programos 

turinio ir siekiamų rezultatų atitikties sąlygų, Metodikos 12 punkte nustatytus programos atrankos 

vertinimo kriterijus, Metodikos 13 punkte nustatytus reikalavimus vykdytojui (Metodika 

pridedama). 

Pareiškėjai, kuriems bus paskirtos lėšos, sudarys lėšų naudojimo sutartį. Programai vykdyti lėšų 

skyrimo tvarka ir terminai bus numatomi lėšų naudojimo sutartyje. 

Pareiškėjas negali būti partneriu kitų Pareiškėjų paraiškose. 

Konsultacijas Pareiškėjams teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Irena 

Rokickaitė, tel. (8 386) 31 789, el. p. irena.rokickaite@visaginas.lt. 

1. Visagino savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, 

finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos aprašas, patvirtintas Visagino 

savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-126. 

2. Mokymosi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos finansavimo 

metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 14 d. nutarimu Nr. 22. 

3. Paraiška gauti lėšų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programai. 
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