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Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo 29 straipsnio 8
dalies  2  ir  5  punktais, Šiaulių  miesto  savivaldybės  neformaliojo  suaugusiųjų  švietimo  ir
tęstinio mokymosi  programų,  finansuojamų savivaldybės  biudžeto lėšomis,  finansavimo ir
atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 29
d. sprendimu Nr. T-438 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo
ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir
atrankos  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“,  11  punktu  ir  atsižvelgdamas  į  Šiaulių  miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A-398 sudarytos
programų vertinimo ir atrankos komisijos 2019 m. kovo 27 d. posėdžio protokolo  Nr. VAK
-157 nutarimą:

1. P a s k i  r s t  a u  27,3 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų Šiaulių miesto
savivaldybės  neformaliojo  suaugusiųjų  švietimo  ir  tęstinio  mokymosi  programų
įgyvendinimui taip:

1.1. Šiaulių dailės mokyklos programai „Erdvė – objektai, šviesa“ – 1,0 tūkst. eurų;
1.2. VšĮ „Šermukšnio kekė“ programai Suaugusiųjų liaudiškų šokių grupė 

„Šermukšnis“ – 3,0 tūkst. eurų;
1.3. VšĮ Šiaulių trečiojo amžiaus universiteto Kultūros ir meno, Dvasinio tobulėjimo 

ir Humanitarinio fakultetų jungtinei programai – 2,7 tūkst. eurų;
1.4. VšĮ American English School programai „Komunikacija – langas į pasaulį 3“ –

2,0 tūkst. eurų;
1.5. Šiaulių dailės mokyklos programai „Polėkis – linija ir spalva“ – 2,2 tūkst. eurų;
1.6. VšĮ  Šiaulių  trečiojo  amžiaus  universiteto   Praktinių  veiklų  ir  saviraiškos

fakulteto programai – 2,2 tūkst. eurų;
1.7. VšĮ  Šiaulių  trečiojo  amžiaus  universiteto  programai  „Laimingas  žmogus

subalansuotame aplinkos ir savo sveikatos vienovės fone“ – 2,2 tūkst. eurų;
1.8. VšĮ Šiaulių trečiojo amžiaus universiteto Turizmo ir kraštotyros ir Teisinių  žinių

fakultetų jungtinei programai – 2,2 tūkst. eurų;
1.9. Šiaulių moksleivių namų Savęs pažinimo ir dailės saviraiškos programai „Rask

laiko sau 3“ – 2,4 tūkst. eurų;
1.10.  Šiaulių  moksleivių  namų  programai  Taikomosios  ir  vaizduojamosios  dailės

meniniai užsiėmimai suaugusiems „Meno mozaika dideliems“ – 2,4 tūkst. eurų;
1.11.  Šiaulių  apskrities  Povilo  Višinskio  viešosios  bibliotekos  Dailės  pažinimo

edukacinei programai suaugusiems „Paletė“ – 2,1 tūkst. eurų;
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1.12. VšĮ „Bendruomenės pilietinės veiklos projektai“ programai Kūrybinė studija
suaugusiems – 1,4 tūkst. eurų;

1.13.  VšĮ  „Sielos  harmonija“  programai  „Asmeninio  ugdymo  mokykla“
neįgaliesiems – 1,5 tūkst. eurų.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo
dienos  gali  būti  skundžiamas  paduodant  skundą Lietuvos  administracinių  ginčų komisijos
Šiaulių  apygardos  skyriui  adresu:  Dvaro  g.  81,  Šiauliai,  arba  Regionų  apygardos
administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose. 

L. e. administracijos direktoriaus pareigas                                                     Gintautas Sitnikas 
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