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Vilkaviškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2

punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-758

„Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 22

punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo

tvarkos aprašu, patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimu

Nr. B-TS-1214 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir

panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija 2021 m. sausio 29 d. Nr. B-TS-637), ir

atsižvelgdamas į Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 18 d.

įsakymu Nr. B-ĮV-67 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų

atitikties reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo, atsakingo asmens skyrimo ir komisijos

sudarymo“ sudarytos komisijos 2022 m. sausio 24 d. Nr. NVK-1 posėdžio protokolą:

1. P r a t ę s i u Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų

akreditaciją iki 2022 m. gruodžio 31 d. pagal sąrašą (1 priedas).

2. T v i r t i n u Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų

akreditaciją iki 2022 m. gruodžio 31 d. pagal sąrašą (2 priedas).

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos

administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos

Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba

Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas)

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius Vitas Gavėnas
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Vilkaviškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

                                                                        2022 m. sausio     d. įsakymu 

                                                                        Nr. B-ĮV-

                                               1 priedas

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

PROGRAMŲ, ATITINKANČIŲ REIKALAVIMUS, PRATĘSIAMOS AKREDITACIJOS

 SĄRAŠAS

El.

Nr.

NVŠ teikėjo ir programos pavadinimas NŠPR

kodas

1 Laisvoji mokytoja Lolita Stankienė, ,,Seni naujai“ 121100497

2 Laisvoji mokytoja Vilma Žemaitaitienė, ,,Sportuok ir būsi sveikas“ 120502165

3 Laisvoji mokytoja Rasa Akucevičiūtė,  ,,Muzikos ritmu, sportuokime kartu“ 120502176

4 Laisvasis mokytojas Saulius Mickevičius, ,,Pučiamųjų instrumentų orkestro 

studija“

120101433

5 Laisvasis mokytojas Mindaugas Jurkynas, ,,Sportuok žaisdamas“ 120501986

6 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, „Vizualiųjų menų būrelis“ 122000832

7 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, „Jaunieji gamtos tyrinėtojai“ 120800035

8 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, „Fitodizaino studija“ 121100058

9 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, „Gyvo balso perlai“ 120100761

10 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, „Vaidybinės improvizacijos“ 120400054

11 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, ,,Liaudies šokių raiškos studija ,,Vyželė“ 120300991

12 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, ,,Spalvų studija“ 120200820

13 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, ,,Anglų kalbos artelė“ 121400635

14 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, ,,Vokalinė studija ,,Akimirka“ 120101495

15 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras,  ,,Šiuolaikinio šokio studija“ 120300990

16 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, ,,SkautAUK“ 121500429

17 Kybartų kultūros centras, „Pučiamųjų instrumentų orkestro „Kybartai“ studija“ 120101180

18 Kybartų kultūros centras, „Vaikų pop choras ,,Spindulys“ 120101428

 19 Kybartų miesto sporto klubas ,,Sveikata“,

„Futbolas įvairaus amžiaus ir skirtingo meistriškumo vaikams“

120501481

20 Sporto klubas ,,Kybartų jaunystė“, „Futbolą žaiskime drauge“ 120502429

21 Vilkaviškio futbolo klubas ,,Šešupė“, ,,Mokomės žaisti futbolą” 120502164

22 VŠĮ ,,Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras“, ,,Emocinio ir fizinio 

lavinimo kūrybinės dirbtuvės“
122000921

23 VŠĮ ,,Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras“, ,,Sveikos mitybos ir 

judesio ugdymas“

122000922

24 VŠĮ ,,Impulsus“, ,,Sportuok, auk, tobulėk“ 120501490

25 VšĮ Lietuvos šachmatų mokykla, „Šachmatų pamokos Vilkaviškio rajono 

savivaldybėje“

120501031

26 VŠĮ ,,LISPA“, ,,Programavimas Vilkaviškyje“ 121000477

27 VŠĮ ,,LISPA“ , ,,IT Startas Vilkaviškyje“ 121000472

28 Nacionalinė krepšinio akademija, ,,Krepšinis (Vilkaviškio r. sav.)“ 120501436

29 Marijampolės aikido aikikai mokykla, ,,Aikivaras“ 120501945

30 Šokio studija ,,Šokantys bateliai“, ,,Nuo baleto iki...“ 120301022

31 Lietuvos skautija, ,,Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa

(Vilkaviškio r. sav.)“

121500309

32 Lietuvos Šaulių sąjunga, „Vilkaviškio krašto jaunųjų šaulių ugdymo programa“ 121500177

                                             _________________________

Nuorašas tikras
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2 priedas

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

PROGRAMŲ, ATITINKANČIŲ REIKALAVIMUS, PATVIRTINTOS AKREDITACIJOS

 SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

NVŠ teikėjo ir programos pavadinimas NŠPR kodas

1 Laisvoji mokytoja Rasa Akucevičiūtė, ,,Tinklinis vienija“ 120502644

2 Laisvoji mokytoja Rūta Kiškėnienė, ,,Netradicinis fizinis aktyvumas“ 120502622

3 Laisvasis  mokytojas Rolandas Janavičius, ,,Dziudo ir gappling 

imtynės“

120502643

4 VšĮ Robotikos akademija,  ,,Ankstyvoji robotika – Vilkaviškis“ 120600600

                                         _________________________

Nuorašas tikras



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų

švietimo programų, atitinkančių reikalavimus, akreditacijos

pratęsimo ir patvirtinimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-01-27 Nr. B-ĮV-102

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vitas Gavėnas Savivaldybės administracijos direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-01-27 07:31

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-01-27 07:31

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas 2021-09-06 10:29 - 2024-09-05 10:29

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Rasa Širvienė Vyriausiasis specialistas (K)

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-01-27 08:12

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-01-27 08:12

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA-A

Sertifikato galiojimo laikas 2021-09-24 09:00 - 2024-09-23 09:00

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20220107.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-01-27)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2022-01-27 nuorašą suformavo Daiva Gvazdaitienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -
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