Ugdymo ir sporto veiklos programos (Nr. 02)
(Programos pavadinimas, kodas)

APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Programos vykdymo laikotarpis
Asignavimų valdytojai

Programos vykdytojai

Programos parengimo argumentai

Ilgalaikis prioritetas
(pagal NSSPP 2014-2020)
Šia programa įgyvendinamas savivaldybės
strateginis tikslas
Programos tikslas

2017-ieji metai
Tęstinė
Neringos savivaldybės administracija;
Neringos gimnazija;
Neringos meno mokykla;
Neringos sporto mokykla;
Nidos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“.
Švietimo ir sporto skyrius;
Miesto tvarkymo ir statybos skyrius;
Verslo ir strateginės plėtros skyrius
Neringos gimnazija;
Neringos meno mokykla;
Neringos sporto mokykla;
Nidos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“.
Programa yra tęstinė, įgyvendinanti dvi veiklos kryptis: švietimą ir kūno kultūr
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu nurodyta, kad savivaldybė, vadovauda
plėtros tikslus ir priemones jiems pasiekti. Vadovaujantis Vyriausybės patvirtin
siekiai:
1) sukuriama veiksminga ir darni, atsakingu valdymu, tikslingu finansavimu ir
2) išplėtojama tęstinė, mokymąsi visą gyvenimą laiduojanti ir prieinama, social
3) užtikrinama švietimo kokybė, atitinkanti tiek atviroje pilietinėje visuomenėje
visuomenės
poreikius.kūno kultūros ir sporto įstatymas numato, kad savivaldyb
Lietuvos Respublikos
Pagrindinė sporto ir kūno kultūros misija – ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visu
savarankiškas sporto pratybas, skatinant jų visapusišką tobulėjimą. Ugdant tale
šaliai svarbiausiuose pasaulio sporto renginiuose.

Vadovaujantis šiomis nuostatomis parengta kompleksinė programa – vienas iš
savivaldybės švietimo ir sporto politikos įgyvendinimą.
Įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu numatytos sav
gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programa
mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas i
kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namu
neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavim
švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyk
plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas.

Darnios aplinkos, viešųjų paslaugų ir subalansuotos infrastruktūros plėtr

Kurti švarią, saugią ir sveiką kurorto gyvenamąją aplinką bei aukštą soci
saugojant ir racionaliai naudojant kurorto išteklius

Optimizuoti švietimo įstaigų sistemą, užtikrinti švietimo paslaugų kokybę bei skatinti v
užimtumą

1 Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Siekiant šio tikslo, svarbu užtikrinti švietimo įstaigų veiklą, prieinamumą, tenkinti gyventojų poreikius ugdyti vaikus ik
sudaryti sąlygas vaikų ir suaugusių saviraiškai ir užimtumui. Švietimo dokumentuose akcentuojama, kad vaikas (mokin
pedagogų ir kitų specialistų pagalbą, todėl Neringos savivaldybėje veikiančioms švietimo įstaigoms būtina sudaryti tin

Siekiant laiduoti kokybišką ugdymo proceso organizavimą, būtina vykdyti mokyklų išorės vertinimą, organizuoti moky
bei projektus, sudaryti galimybę mokiniams neformaliuoju būdu gilinti įvairias kompetencijas. Užtikrinant švietimo įsta
numatyta vykdyti pedagogų ir vadovų nuolatinį kvalifikacijos kėlimą bei atestaciją, organizuoti metodinius, edukaciniu

1 uždavinys. Užtikrinti kokybišką ir pažangią ugdymo sistemą.
Ikimokyklinis ugdymas vyksta šeimoje, o tėvų (globėjų) pageidavimu – pagal ikimokyklinio ugdymo programą švietim
metų programą ir pradedamas teikti tais kalendoriniais metais, kai vaikui sueina 6 metai. Siekiant užtikrinti ikimokyklin
samdyti aukštos kvalifikacijos pedagogus bei išlaikyti įstaigų aplinką. Gerindama ikimokyklinių ir priešmokyklinių pas
4 ugdymo valandoms finansuoti. Įgyvendinus šio uždavinio priemonę, bus finansuojama 2-jų ikimokyklinio ugdymo pa
priešmokyklinio ugdymo paslauga bus suteikta 71 vaikams iki 7 metų. Pagal Nidos l-d „Ąžuoliukas“ strateginį 2015–2
skalbimo mašiną, skalbinių lyginimo volą, 2 kompiuterius. Ilgalaikiui turtui įsigyti įstaiga planuoja 6 tūkst. Eur.

Užtikrinant bendrąjį šiuolaikinį išsilavinimą, Neringos gimnazijoje yra įgyvendinamos pradinio, pagrindinio ir vidurini
mokinio krepšelio (mokytojų darbo užmokesčiui, vadovėliams, mokymo priemonėms įsigyti ir kt.). Iš savivaldybės biu
aplinka) ir trūkstama dalis mokinio krepšelio, nes dėl mažo mokinių skaičiaus jo nepakanką pedagoginei veiklai finansu
aplinkos išlaikymas 1 gimnazijoje, kurioje pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas mokomi 144 mo
2017 m. gimnazija numato atnaujinti valgyklos patalpų maisto gamybos įrangą, atnaujinti mokyklinius baldus. Ilgalaik

Neformaliojo švietimo įstaigų paskirtis – tenkinti mokinių (vaikų ir suaugusiųjų) pažinimo, lavinimosi, saviraiškos ir ug
visuomenės nariais, vykdant kryptingas užimtumo, edukacines ir socializacijos programas. Įgyvendinant šią priemonę i
šiuolaikiškus užsiėmimus vaikams, taikant veiklos formų įvairovę, didinant vaikų neformaliojo švietimo galimybes. Įgy
švietimo įstaigų veikla, kurias lanko 158 vaikai ir 26 suaugusieji.

Neringos meno mokyklos 2015-2017 m strateginiame plane 2017-iesiems metams numatyta modernizuojant ugdymo p
eksponavimo sistemą, gitaras, liaudies instrumentus) bei atnaujinti turimą kompiuterinę įrangą. Ilgalaikiui turtui įsigyti

Neringos sporto mokyklos 2016-2018 m strateginiame plane 2017-iesiems metams numatyta įgyvendinti parengtas 4 pa
paslaugos suaugusiems. Užtikrinamas įstaigos darbas 7 dienas per savaitę nuo 10 – 20 val. Padidintas mokinių skaičius
Paslaugos bus teikiamos visus metus 3 salėse mokykloje (pagrindinė, treniruoklių ir antrame aukšte).

Profesinei pedagogų kompetencijai plėtoti numatyta organizuoti tradicinius renginius pedagogams.
Ugdymo programų rėmimo priemonėje yra numatoma toliau finansuoti mokinių ir mokytojų dalyvavimą miesto ar resp
programas, plečiant švietimo teikėjų tinklą; organizuoti tinkamą Neringos savivaldybės mokinių dalyvavimą 2018 m
konkurse; sudaryti prielaidas darniai ir kryptingai suaugusiųjų neformaliojo ugdymo plėtrai.

Daugelis Neringos savivaldybės švietimo įstaigų atitinka ugdymo įstaigoms keliamus higieninius reikalavimus ir m
mokymo priemonės, vykdomi pastatų tvarkymo darbai, tačiau lėšų nepakanka visapusiškam įstaigų teritorijų tvarkym
veiklai,
pertvarkymui
pastatųatnaujinimo
atnaujinimui.
Įgyvendinant
Mokyklųirpastatų
priemones reikėtų:
Neringos gimnazijoje numatomas poilsio zonos kieme įrengimas, nuogrindų aplink pastatą sutvarkymas, projekto rengi

Nidos l.-d. „Ąžuoliukas“ reikėtų išnaudoti esančią ~ 50 m2 palėpę, įrengiant joje poilsio patalpas pedagogams: 2017 m.
Neringos meno mokykloje reikia atnaujinti pastato fasadą, atliekant trūkusios sienos, stogo vėjalenčių remontą.
Neringos sporto mokykloje numatoma įsigyti papildomas Laser detales, aprangą, priemones mokinių ir darbuotojų saug

2 uždavinys. Plėtoti mokymosi visą gyvenimą galimybes.
Vykdant Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo savivaldybei priskirtą funkciją, bus suda
veiksmų planas, sudarantis prielaidas matyti Neringos savivaldybės suaugusių asmenų poreikį stiprinti gebėjimu
kompetencijų. Parengus ir savivaldybės taryboje patvirtinus minėtąjį planą bus įvertintos neformaliojo suaugusiųjų š
suaugusių asmenų poreikį mokytis visą gyvenimą ir tenkinti
savo laisvalaikio,
pažinimo beikultūros
saviraiškos
poreikius.
Programos
Vystyti
ir sporto
infrastruktūrą bei j

Vystyti laisvalaikio, kultūros ir sporto infrastruktūrą bei j
tikslas

3 Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Įgyvendinant šį tikslą savivaldybės gyventojai bus skatinami užsiimti įvairiomis kūno kultūros formomis ir sportine ve
didinamas kūno kultūros ir sporto paslaugų prieinamumas savivaldybės gyventojams, statant ir modernizuojant sporto i
sporto
zonas.
Įvairiomis veiklomis aktyviai propoguojant savivaldybės sportinę veiklą bus sudaromos
sąlygos
turistų pritraukimui ir a
1 uždavinys. Gerinti kūno kultūros ir sporto infrastruktūrą bei jos prieinamumą, plėtoti sporto ir kūno kultūros ren
Įgyvendinant priemonę „Esamos sporto infrastruktūros atnaujinimas ir naujos sukūrimas“ 2017 m. numatyta pagal 201
Nidoje, esančią prie Neringos gimnazijos. Šios aikštelės būklė yra labai bloga – ji yra nestandartinio dydžio, su lauko te
Nidoje, būtų sudarytos tinkamos sąlygos saugiai ir patogiai sportuoti Neringos gyventojams, Lietuvos krepšinio rinktin
2017 m. vietoj riedučių, riedlenčių ir dviračių rampos, kuria vietos gyventojai ir atvykstantys svečiai negausiai naudojosi, ir k
įrengti atvirą tinklinio aikštelę (su sintetine danga). Neringoje tinklinio žaidimas yra labai populiarus, organizuojami įvairūs t
aikštelę vietoje riedučių, riedlenčių ir dviračių rampos, būtų sudarytos tinkamos sąlygos žaisti tinklinio žaidimą Neringos gyv
gyvenamosios vietos. 2018 m. numatoma atnaujinti Preilos krepšinio-teniso aikštelę, kuriai 2017 m. reiktų atlikti rekonstrukc
2018 m. Planuojama parengti techninę dokumentaciją uždariems (dengtiems) teniso kortams.

Įgyvendinant priemonę „Aktyvaus poilsio, laisvalaikio ir sporto zonų įrengimas“ siekiama atlikti kasmetinį lauko treniruoklių
stalo teniso stalai, po kuriais 2017 m. numatyta įrengti tinkamą pagrindą. 2017 m. numatomas Lauko šachmatų sporto zonų
2018 m. Juodkrantėje.

Įgyvendinant priemonę „Sporto renginių organizavimas ir sporto veiklos propagavimas“ numatyta iš dalies finansuoti Nering
savivaldybės tarybos nustatytą tvarką. Numatyta skatinti sportininkus, pasiekusius aukštus sportinius rezultatus sporto varžyb
užtikrinti
Neringos
savivaldybės
rinktinių dalyvavimą
Numatomas
programos
įgyvendinimo
rezultatas:respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose bei jų aprūpinimą būtin

Efektyvus švietimas leidžia išugdyti jaunuoliams vertybines orientacijas, leidžiančias tapti dorais, siekiančiais žinių, sav
Komunikaciniai gebėjimai, informacinis raštingumas, užsienio kalbų mokėjimas, taip pat šiuolaikinė socialinė kompete
gyvenimą, prisitaikant prie greitai kintančių gyvenimo sąlygų, konkuruojant tolydžiai kintančioje darbo rinkoje. Efekty
paslaugų kokybė,
sudaroma
galimybė
teikti asmenims
švietimo
paslaugas
pagal
jų gebėjimus
ir poreikius.
Sportavimas,
reguliari
mankšta
yra veiksmingiausias
būdas
puoselėti
sveikatą,
protinę
pusiausvyrą
ir gerą bendrą savija
ugdymą, organizuoti visuotinį sportavimą ir vystyti megėjišką bei didelio meistriškumo sportą. Gyventojų užimtumas p
lavinimas. Nuoseklus talentingų sportininkų meistriškumo didėjimas ir sporto rezultatų siekimas.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės specialioji tikslinė dot
pajamos iš turto nuomos ir teikiamų paslaugų, dalinės rėmėjų lėšos.
Neringos savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa:
2.1.1 uždavinys. Užtikrinti kokybišką ir pažangią ugdymo sistemą
2.1.2 uždavinys. Plėtoti mokymosi visą gyvenimą galimybes
2.3.3 uždavinys. Gerinti kūno kultūros ir sporto infrastruktūrą bei jos prieinamumą, plėtoti sporto ir kūno kultūros renginius.

Susiję Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktai:
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas;
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
Lietuvos Respublikos švietimo koncepcija;
Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymas;
Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas;

Lietuvos higienos normos HN 21: 2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos r
vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; Lietuvos h
programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“;
Mokyklų aprūpinimo standartai;
Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka;
Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika;
Neringos savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. T1-91 „Dėl Neringos savivaldybės strateginio p
Neringos savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimas Nr. T1-131 „ Dėl Neringos savivaldybės strateginio v
Neringos savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 24 d. sprendimas Nr. T1-6 „Dėl Neringos savivaldybės kūno kultūros ir

ŠVIETIMO IR SPORTO VEIKLOS PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ IR JŲ REIKŠ

Vertinimo kriterijaus kodas

1 tikslas
R-02-01
1 tikslo 1 uždavinys
P-02-01-01
P-02-01-02
1 tikslo 2 uždavinys
P-02-02-01
3 tikslas
R-02-03
3 tikslo 3 uždavinys
P-02-03-03

Švietimo ir sporto skyriaus vedėja

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

Optimizuoti švietimo įstaigų sistemą, užtikrinti švietimo paslaugų koky
ABITURIENTŲ, ĮGIJUSIŲ VIDURINĮJĮ IŠSILAVINIMĄ, DALIS (PROC.)
Užtikrinti kokybišką ir pažangią ugdymo sistemą
Visiškai atnaujintų mokyklų dalis nuo visų ugdymo įstaigų (proc.)
Įstaigų vadovams suteiktų vadybinių kategorijų skaičius (vnt.)
Plėtoti mokymosi visą gyvenimą galimybes
Edukacines programas suaugusiesiems įgyvendinančių teikėjų skaičius
Vystyti laisvalaikio, kultūros ir sporto infrastruktūrą bei jos prieinam
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ DALIS, SKIRTA KŪNO KULTŪRAI
Gerinti kūno kultūros ir sporto infrastruktūrą bei jos prieinamumą, plėtoti spor
Įrengtų sporto infrastruktūros objektų skč.

Asta Baškevičienė

)

los kryptis: švietimą ir kūno kultūrą bei sportą.
odyta, kad savivaldybė, vadovaudamasi Valstybine švietimo strategija, nustato ilgalaikius švietimo
Vadovaujantis Vyriausybės patvirtinta Švietimo strategija įgyvendinami šie pagrindiniai švietimo plėtotės
valdymu, tikslingu finansavimu ir racionaliu išteklių naudojimu pagrįsta švietimo sistema;
imą laiduojanti ir prieinama, socialiai teisinga švietimo sistema;
tiek atviroje pilietinėje visuomenėje ir rinkos ūkyje gyvenančio asmens, tiek dabarties pasaulio
o įstatymas numato, kad savivaldybės taryba formuoja Kūno kultūros ir sporto politiką savivaldybėje.
ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, kuo daugiau gyventojų įtraukiant į organizuotas ir
visapusišką tobulėjimą. Ugdant talentingus sportininkus, tikimasi rezultatyvaus atstovavimo miestui ir
uose.

kompleksinė programa – vienas iš veiksmingiausių įrankių, užtikrinančių kryptingą valstybės bei
vendinimą.
savivaldos įstatymu numatytos savarankiškosios savivaldybių funkcijos: savivaldybės teritorijoje
gal privalomojo švietimo programas užtikrinimas; švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai,
iemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas; bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių
no pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas; ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų
ir jaunimo užimtumo organizavimas; maitinimo paslaugų organizavimas teisės aktų nustatyta tvarka
mą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo programas; kūno kultūros ir sporto
.
balansuotos infrastruktūros plėtra
Kodas
2

venamąją aplinką bei aukštą socialinę gerovę,
o išteklius

vietimo paslaugų kokybę bei skatinti vaikų ir jaunimo

Kodas

2

Kodas

1

entojų poreikius ugdyti vaikus ikimokyklinėse įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose bei
kcentuojama, kad vaikas (mokinys) augtų ir ugdytųsi saugus ir sveikas bei gautų kvalifikuotą
mo įstaigoms būtina sudaryti tinkamas veiklos organizavimo sąlygas.

orės vertinimą, organizuoti mokyklinius brandos egzaminus, edukacinius ir kultūrinius renginius
encijas. Užtikrinant švietimo įstaigose dirbančių specialistų ir vadovų reikiamą kvalifikaciją,
anizuoti metodinius, edukacinius renginius savivaldybės lygmeniu.

klinio ugdymo programą švietimo įstaigoje. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal vienerių
i. Siekiant užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymą, būtina
okyklinių ir priešmokyklinių paslaugų teikimą, valstybė tikslingai skiria mokinio krepšelio lėšas
ma 2-jų ikimokyklinio ugdymo paslaugas teikiančių įstaigų veikla, ikimokyklinio ir
„Ąžuoliukas“ strateginį 2015–2017 m. planą 2017-iesiems metams įstaiga planuoja įsigyti
ga planuoja 6 tūkst. Eur.

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, finansuojamos skiriamomis lėšomis –
sigyti ir kt.). Iš savivaldybės biudžeto lėšų užtikrinamas įstaigų funkcionavimas (ugdymo
anką pedagoginei veiklai finansuoti. Vykdant šią priemonę, bus užtikrinamas ugdymo proceso ir
ymo programas mokomi 144 mokiniai. Pagal Neringos gimnazijos 2015-2017 m. strateginį planą
inti mokyklinius baldus. Ilgalaikiui turtui įsigyti įstaiga planuoja 16,0 tūkst. Eur.

imo, lavinimosi, saviraiškos ir ugdymosi visą gyvenimą poreikius, padėti jiems tapti aktyviais
mas. Įgyvendinant šią priemonę ir atsižvelgiant į visuomenės poreikį, siekiama vykdyti paklausius
rmaliojo švietimo galimybes. Įgyvendinant šią priemonę, bus užtikrinama 2 neformaliojo

atyta modernizuojant ugdymo procesą įsigyti mokymosi priemones ir instrumentus (paveikslų
ę įrangą. Ilgalaikiui turtui įsigyti įstaiga planuoja 2,0 tūkst. Eur.

matyta įgyvendinti parengtas 4 papildomas NVŠ programas, bus teikiamos sportinio ugdymo
val. Padidintas mokinių skaičius 30 proc., suaugusiųjų 40, padidintas sporto renginių kiekis.
ntrame aukšte).

edagogams.
kytojų dalyvavimą miesto ar respublikos olimpiadose ir konkursuose, neformaliojo vaikų švietimo
bės mokinių dalyvavimą 2018 m. Lietuvos moksleivių dainų šventėje; dalyvauti Dainų dainelės
ėtrai.

us higieninius reikalavimus ir mokyklų aprūpinimo standartus. Kasmet įstaigose atnaujinamos
siškam įstaigų teritorijų tvarkymui, ikimokyklinių įstaigų grupių ir patalpų, pritaikomų švietimo

tatą sutvarkymas, projekto rengimas (G.D.Kuverto g 12)

o patalpas pedagogams: 2017 m. numatomos lėšos techninio projekto parengimui.
ogo vėjalenčių remontą.
mones mokinių ir darbuotojų saugai, taip pat atnaujinti golfo aikštyną.

ybei priskirtą funkciją, bus sudaromas neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros 2017-2019 m.
menų poreikį stiprinti gebėjimus ir įgūdžius, tobulinti įgytą kvalifikaciją ar įgyti papildomų
ntos neformaliojo suaugusiųjų švietimo savivaldybėje galimybės ir perspektyvos, užtikrinančios
poreikius.
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Kodas

3

kultūros formomis ir sportine veikla, finansuojant ir organizuojant įvairius sporto renginius, bus
tatant ir modernizuojant sporto infrastruktūros objektus, įrengiant aktyvaus poilsio, laisvalaikio ir
zonas.
sporto
sąlygos
turistų pritraukimui ir aktyvaus turistinio sezono pailginimui.
toti sporto ir kūno kultūros renginius
as“ 2017 m. numatyta pagal 2016 m. atliktą projektą rekonstruoti lauko krepšinio aikštelę
estandartinio dydžio, su lauko teniso žaidimui skirta danga. Atnaujinus esamą krepšinio aikštelę
jams, Lietuvos krepšinio rinktinėms, atvykstantiems svečiams, organizuoti stovyklas.
ys svečiai negausiai naudojosi, ir kuri dėl avarinės būklės 2016 m. buvo išmontuota, planuojama
opuliarus, organizuojami įvairūs tinklinio sporto šakos renginiai ištisus metus. Įrengus tinklinio
sti tinklinio žaidimą Neringos gyventojams ir atvykstantiems svečiams šiltuoju metu laikotarpiu, arti
2017 m. reiktų atlikti rekonstrukcijos projektą.

atlikti kasmetinį lauko treniruoklių smulkųjį remontą (būtinus perdažymus). 2016 m. įsigyti 3 lauko
mas Lauko šachmatų sporto zonų įrengimas. Planuojamas golfo aikštynų remontas: 2017 m. Nidoje,

matyta iš dalies finansuoti Neringoje vykdomus kūno kultūros ir sporto projektus pagal Neringos
sportinius rezultatus sporto varžybose pagal Neringos savivaldybės tarybos nustatytą tvarką bei
nginiuose bei jų aprūpinimą būtinomis sporto prekėmis, įranga ir inventoriumi.

apti dorais, siekiančiais žinių, savarankiškais, atsakingais, patriotiškai nusiteikusiais žmonėmis.
at šiuolaikinė socialinė kompetencija sudaro sąlygas jaunuoliams savarankiškai kurti savo
intančioje darbo rinkoje. Efektyviau naudojant švietimui skiriamas lėšas, gerėja švietimo
bėjimus
ir poreikius.
pusiausvyrą
ir gerą bendrą savijautą. Pagerintos sąlygos įgyvendinti įvairių amžiaus grupių fizinį
sportą. Gyventojų užimtumas per kūno kultūrą ir sportą. Harmoningos asmenybės ugdymas ir
siekimas.
valstybės specialioji tikslinė dotacija, Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšos, įstaigų

su vykdoma programa:

rto ir kūno kultūros renginius.

mas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; Lietuvos higienos normos HN 75: 2010 „Įstaiga,
saugos reikalavimai“; Lietuvos higienos normos HN 20: 2012 „Neformaliojo vaikų švietimo

varka;

ringos savivaldybės strateginio plėtros plano 2014–2020 metams dokumentu patvirtinimo“;
ringos savivaldybės strateginio veiklos plano 2015–2017 metams elementų patvirtinimo “;
os savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros 2013–2020 metų programos patvirtinimo.
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