
 

 

       

 

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

      

ĮSAKYMAS 

 
DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ PROGRAMŲ ATITIKTIES 

NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS PATVIRTINIMO 

2018 m. lapkričio 13 d. Nr. A-3827 

 
Kaunas 

 

Vadovaudamasis Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo                    

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. 

Nr. V-758 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, 22 punktu, Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir 

naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 2 d. 

sprendimu Nr. T-43 „Dėl Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir 

naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 23, 31 ir 33 punktais, atsižvelgdamas į Kauno miesto 

savivaldybės administracijos Neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams 

vertinimo komisijos 2018 m. lapkričio 6 d. posėdžio protokolą Nr. 35-48-13: 

1. T v i r t i n u, kad šios neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį, 

priešmokyklinį ir formalųjį švietimą papildantį ugdymą) (toliau – NVŠ) teikėjų parengtos ir 

Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre užregistruotos programos atitinka nustatytus 

reikalavimus ir gali būti finansuojamos NVŠ lėšomis: 

1.1. asociacijos ,,Ugnies aidas“ programa ,,Dziudo treniruotės moksleiviams“, kodas 

120501888; 

1.2. futbolo klubo ,,Lygis“ programa ,,Futbolo treniruotės vaikams“, kodas 120501882; 

1.3. Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos programos: 

1.3.1. ,,Augame Lietuvai“, kodas 121500388; 

1.3.2. „Dėmesio!“ (1–5 kl. mokiniams)“, kodas 120900058; 

1.3.3. „Dėmesio!“ (6–12 kl. mokiniams)“, kodas 120900055; 

1.3.4. „Emociukai“, kodas 122001216; 

1.3.5. ,,Gamtotyra“, kodas 120800219; 

1.3.6. ,,Jaunieji ekologai“, kodas 120800220; 

1.3.7. ,,Jaunųjų dviratininkų būrelis „Du ratai“, kodas 120900056; 

1.3.8. ,,Krašto pažinimas“, kodas 120700131; 
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1.3.9.  „Sveika gyvensena ir fizinis aktyvumas (I–V klasių mokiniams)“, kodas 

122001212; 

1.3.10. ,,Sveika gyvensena ir fizinis aktyvumas (VI–XII klasių mokiniams)“, kodas 

122001215; 

1.4. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos programos: 

1.4.1. ,,Bendraukime anglų kalba: drąsiai ir atvirai“, kodas 121400550; 

1.4.2. ,,Knygos improvizacijos teatras“, kodas 120400369; 

1.4.3. ,,Kūrybiškumo ugdymas technologijų pagalba“, kodas 120600396; 

1.4.4. ,,Piešimas grafinėmis planšetėmis“, kodas 120200765; 

1.4.5. ,,Robotikos programavimo pagrindai“, kodas 121000455; 

1.4.6. ,,Su knyga į dailės pasaulį“, kodas 120200766; 

1.5. Kauno moksleivių techninės kūrybos centro programos: 

1.5.1. ,,Animacija“, kodas 121200099; 

1.5.2. ,,Aviamodeliavimas“, kodas 120600398; 

1.5.3. ,,Erdvinis konstravimas“, kodas 120600397; 

1.5.4. ,,Fotografija“, kodas 121200100; 

1.5.5. ,,Jaunieji konstruktoriai“, kodas 120600399; 

1.5.6. „Kino studija ,,Kadras“, kodas 121200097; 

1.5.7. ,,Keramika“, kodas 121100364; 

1.5.8. ,,Kompiuterinė technika“, kodas 121000456; 

1.5.9. ,,Lego robotai“, kodas 120600405; 

1.5.10. ,,Mažieji fotoniukai“, kodas 120600400; 

1.5.11. ,,Medijos ir komunikavimas“, kodas 121200098; 

1.5.12. ,,Pradinis techninis modeliavimas“, kodas 120600403; 

1.5.13. ,,Radioelektronika“, kodas 120600402; 

1.5.14. ,,Raketų modeliavimas“, kodas 120600401; 

1.5.15. ,,Trasinis automodeliavimas“, kodas 120600404;  

1.6. laisvojo mokytojo Tomo Gutausko programa ,,CrossFit“ vaikų fizinio aktyvumo 

lavinimas“, kodas 120501875; 

1.7. laisvosios mokytojos Irinos Klizienės programa ,,Aerobinės gimnastikos ugdymas 

ir tobulinimas“, kodas 120501883; 

1.8. laisvosios mokytojos Angelės Sederevičienės programa „Alio, reporteris!“, kodas 

122001134; 

1.9. Sporto klubo ,,Standartas“ programa ,,Judėk, kovok, laimėk – vaikų futbolo 

treniruotės“, kodas 120501886; 
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1.10. VšĮ ,,AK dance“ programos: 

1.10.1. ,,Išplėstinio profilio gatvės šokis“, kodas 120300888; 

1.10.2. ,,Merginų estetikos akademija“, kodas 122001211; 

1.11. VšĮ Futbolo mokyklos ,,Olimpas“ programa ,,Stats4sport ,,AURI“ jaunųjų 

futbolininkų ugdymo programa“, kodas 120501891; 

1.12. VšĮ Karo paveldo centro programa ,,Programavimas“, kodas 121000454; 

1.13. VšĮ šokių studija ,,Red Style“ programa ,,Choreografinio ugdymo programa  

improvizacija pasitelkiant gatvės šokius“, kodas 120300884. 

2. N e t v i r t i n u šių neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties nustatytiems 

reikalavimams: 

2.1. laisvosios mokytojos Jurgitos Urbės programos ,,Mokykis anglų kalbos linksmai“, 

kodas 121400551; 

2.2. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis“ programos 

,,Asmeninių kompetencijų ugdymas su „Žingsniu“ (programa neregistruota Kvalifikacijos 

tobulinimo programų ir renginių registre); 

2.3. VšĮ Audiovizualinių studijų centro programos ,,Gitaros pamokos“, kodas 

120100075; 

2.4. VšĮ Paplūdimio tinklinio centro programos ,,Vaikų užimtumo ir sveikatingumo 

skatinimas paplūdimio tinklinio užsiėmimuose“, kodas 120501889. 

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punkte nurodytų programų atitiktis reikalavimams 

patvirtinama trejų metų laikotarpiui. 

4. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. 

 

Administracijos direktorius Gintaras Petrauskas 
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