PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2018 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-246
REPREZENTACINIO ŠIAULIŲ MIESTO ŠVIETIMO RENGINIO STATUSO SUTEIKIMO
IR JO DALINIO FINANSAVIMO IŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO
LĖŠŲ TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Reprezentacinio Šiaulių miesto švietimo renginio statuso suteikimo ir jo dalinio
finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato
reprezentacinio Šiaulių miesto švietimo renginio statuso suteikimo Šiauliuose rengiamiems
tęstiniams švietimo renginiams ir jų dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto
(toliau – savivaldybės biudžetas) lėšų skyrimo tvarką.
2. Aprašo tikslas – reglamentuoti sąlygas, kuriomis būtų galima užtikrinti miesto įvaizdžiui
svarbių Šiaulių miesto švietimo renginių tęstinumą, jų ilgalaikiškumą ir dalinį finansavimą.
3. Reprezentacinis Šiaulių miesto švietimo renginys – šviečiamojo pobūdžio renginys,
turintis didelę reikšmę miesto įvaizdžiui ir skatinantis miesto bendruomenės švietimo iniciatyvas,
mokslo populiarinimą, pažangos sklaidą ir įvairių sričių organizacijų bendradarbiavimą kuriant
pilietinę visuomenę.
4. Reprezentacinio Šiaulių miesto švietimo renginio (toliau – reprezentacinis švietimo
renginys) statusas gali būti suteikiamas Šiauliuose rengiamiems tęstiniams švietimo renginiams,
kurių tikslas – pristatyti su miesto bendruomenės švietimu susijusias inovatyvias idėjas, skleisti
šalies ir tarptautinę gerąją patirtį, skatinti švietimo, mokslo, verslo, kariuomenės ir nevyriausybinių
organizacijų bendradarbiavimą, kurti darnią pilietinę visuomenę, puoselėti bendražmogiškąsias ir
tautines vertybes, formuoti Šiaulių kaip pažangaus miesto įvaizdį.
5. Aprašas taikomas Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijai,
biudžetinėms valstybės ir savivaldybės švietimo įstaigoms, viešosioms įstaigoms, asocijuotoms
struktūroms, visuomeninėms organizacijoms, veikiančioms pagal Lietuvos Respublikos asociacijų
įstatymą.
6. Aprašo įgyvendinimą prižiūri Savivaldybės administracijos direktorius (arba jo
įpareigotas ir jam atskaitingas viešojo administravimo subjektas) ir atsiskaito Savivaldybės tarybai
jos reglamento nustatyta tvarka.
II SKYRIUS
REPREZENTACINIO ŠVIETIMO RENGINIO STATUSO SUTEIKIMAS
7. Reprezentacinio švietimo renginio statusas suteikiamas konkurso, kurio nuostatus tvirtina
Savivaldybės administracijos direktorius, tvarka.
8. Paraiškas konkursui (toliau – paraiška) gali teikti biudžetinės valstybės ir savivaldybės
įstaigos, viešosios įstaigos, asocijuotos struktūros, visuomeninės organizacijos (toliau –
vykdytojas), kurių švietimo renginys yra tęstinis, t. y. įvyko ne mažiau nei 3 kartus per paskutinius 6
metus.
9. Vienas švietimo renginio organizatorius gali teikti tik vieną paraišką.
10. Paraiškas dėl reprezentacinio švietimo renginio statuso suteikimo vertina Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Ekspertų komisija, kuri savo vertinimus ir
rekomendacijas teikia Šiaulių miesto savivaldybės švietimo tarybai (toliau – Švietimo taryba).
11. Švietimo taryba Švietimo, kultūros ir sporto departamentui teikia siūlymą dėl renginių
įtraukimo į reprezentacinių švietimo renginių sąrašą (toliau – sąrašas).
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12. Sąrašą Švietimo, kultūros ir sporto departamento teikimu trejiems metams tvirtina
Savivaldybės taryba.
13. Į sąrašą trejų metų laikotarpiui gali būti įtraukti ne daugiau kaip 5 renginiai per metus.
III SKYRIUS
REPREZENTACINIO ŠVIETIMO RENGINIO FINANSAVIMAS
14. Reprezentacinio švietimo renginio statusą gavusiam renginiui (toliau – projektas) trejus
metus užtikrinamas dalinis finansavimas iš savivaldybės biudžete patvirtintų asignavimų.
15. Lėšų poreikis reprezentaciniams švietimo renginiams iš dalies finansuoti kasmet
numatomas sudarant ateinančių metų savivaldybės biudžetą, atsižvelgiant į Švietimo tarybos
rekomendacijas dėl reprezentacinio švietimo renginio statusą gavusio renginio dalinio finansavimo
iš savivaldybės biudžeto lėšų. Pirmaisiais metais Švietimo taryba rekomenduoja skirti lėšų
atsižvelgdama į paraiškoje pateiktą sąmatą, kitais metais – atsižvelgdama į pateiktą praėjusių metų
reprezentacinio švietimo renginio ataskaitą ir į paraišką gauti reprezentacinio švietimo renginio
dalinį finansavimą iš savivaldybės biudžeto lėšų. Kasmet paraiškoje turi būti pateiktas trumpas
ateinančių metų projekto aprašymas ir patikslinta jo sąmata. Jei reprezentacinis švietimo renginys
vyksta kas dveji metai, būtina numatyti jo finansavimą pagal pateiktą patikslintą renginio
pasirengimo sąmatą tais metais, kai jis nevyksta.
16. Savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos reprezentaciniam švietimo renginiui, kurio vertė
ne mažesnė kaip 10 000 eurų. Skiriama maksimali suma priklauso nuo einamųjų metų savivaldybės
biudžeto galimybių.
17. Reprezentaciniams švietimo renginiams skirtos lėšos negali būti naudojamos:
17.1. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti;
17.2. dalyvavimo įvairių asociacijų veikloje išlaidoms padengti;
17.3. projektų vykdytojų kasdienei veiklai, tiesiogiai nesusijusiai su projekto įgyvendinimu;
17.4. pastatų ir patalpų remontui;
17.5. kitiems vykdomiems projektams įgyvendinti;
17.6. baudoms, delspinigiams, finansinėms nuobaudoms, bylinėjimosi išlaidoms, paskolų
palūkanoms ir skolų padengimo išlaidoms;
17.7. alkoholiui įsigyti.
18. Atsižvelgus į Švietimo tarybos rekomendacijas, reprezentaciniams švietimo renginiams
lėšos skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Su vykdytojais, kurie yra ne
savivaldybės biudžetinės įstaigos, kasmet sudaromos sutartys dėl reprezentacinio švietimo renginio
dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų.
19. Sutartis nesudaroma, jeigu vykdytojas nepateikia dokumentų, įrodančių, kad
reprezentaciniam švietimo renginiui įgyvendinti turi ne mažiau kaip 30 procentų lėšų iš kitų
finansavimo šaltinių.
20. Kiekvienų metų pabaigoje Švietimo taryba iš naujo apsvarsto sąrašą ir, esant
pažeidimams, susijusiems su atrankos kriterijais ar sutartinių įsipareigojimų nevykdymu, turi teisę
teikti siūlymą Savivaldybės tarybai išbraukti reprezentacinį švietimo renginį iš sąrašo.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Tai, kas nereglamentuota Apraše, sprendžiama taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos
teisės aktuose.
22. Aprašas keičiamas, naikinamas ar stabdomas jo galiojimas Savivaldybės tarybos
sprendimu.
___________________________

