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DĖL 2023 METŲ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS LYGMENS NEFORMALIOJO

VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO PATVIRTINIMO

2023 m. sausio     d. Nr. B-ĮV-

Vilkaviškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29

straipsnio 8 dalies 2 punktu, Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2022 m. sausio 10 d.

įsakymu Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos

aprašo patvirtinimo“, 3.8 papunkčiu ir 30 punktu, atsižvelgdamas į Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų

(NVŠ) prašymus pagal 2023-01-02 Neformaliojo švietimo programų registro (NŠPR) duomenis:

1. T v i r t i n u 2023 metų Vilkaviškio rajono savivaldybės lygmens neformaliojo vaikų švietimo

programų finansavimą pagal sąrašą (1 priedas).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2022 m. rugsėjo 6 d. įsakymą Nr. B-ĮV-1048 ,,Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės lygmens

neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo“.   

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

 

Parengė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė

Daiva Gvazdaitienė

Elektroninio dokumento nuorašas
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                Vilkaviškio rajono savivaldybės

                administracijos direktoriaus

                                                                                        2023 m. sausio     d. įsakymu 

                                                                                        Nr. B-ĮV-

                                                                         1 priedas

2023 METŲ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS LYGMENS FINANSUOJAMŲ 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ

 SĄRAŠAS

El.

Nr.

NVŠ teikėjo ir programos pavadinimas NŠPR

kodas

1 Laisvoji mokytoja Lolita Stankienė, ,,Seni – naujai“ 121100551

2 Laisvoji mokytoja Vilma Žemaitaitienė, ,,Žaisk, plauk ir augsi sveikas“ 120502989

3 Laisvoji mokytoja Rasa Akucevičiūtė, ,,Muzikos ritmu, sportuokime kartu“ 120502846

4 Laisvoji mokytoja Rasa Akucevičiūtė, ,,Tinklinis vienija“ 120502871

5 Laisvasis mokytojas Saulius Mickevičius, ,,Pučiamųjų instrumentų orkestro

studija“

120101754

6 Laisvasis mokytojas Saulius Mickevičius, ,,Pučiamųjų instrumentų orkestro

studija jaunučiai“

120101753

7 Laisvasis mokytojas Mindaugas Jurkynas, ,,Sportuok žaisdamas 5–8“ 120502812

8 Laisvoji mokytoja Rūta Kiškėnienė, ,,Judrieji žaidimai linksmai“ 120502847

9 Laisvoji mokytoja Rūta Kiškėnienė, ,,Mėgėjų tinklinis“ 120503124

10 Laisvasis mokytojas Rolandas Janavičius, ,,Dziudo ir gappling imtynės“ 120502691

11 Kybartų kultūros centras, „Vaikų popchoras ,,Spinduliai“ 120101884

12 Kybartų kultūros centras, „Vaikų popchoras ,,Spinduliukai“ 120101883

13 Kybartų kultūros centras, ,,Šok su Almėja“ 120301585

14 Kybartų kultūros centras, ,,Aš ir šokis“ 120301586

15 Kybartų miesto sporto klubas ,,Sveikata“, „Futbolas pradinio ugdymo 

vaikams“ 120502873

16 Kybartų miesto sporto klubas ,,Sveikata“, „Futbolas pagrindinio ugdymo 

vaikams“ 120502875

17 Kybartų miesto sporto klubas ,,Sveikata“, „Futbolas vidurinio ugdymo 

vaikams“ 120502874

18 Vilkaviškio futbolo klubas ,,Šešupė“, ,,Futbolo užsiėmimai berniukams ir 

mergaitėms 0-4” 120503282

19 Vilkaviškio futbolo klubas ,,Šešupė“, ,,Futbolo užsiėmimai berniukams ir 

mergaitėms 5–8” 120503283

20 Vilkaviškio futbolo klubas ,,Šešupė“, ,,Futbolo užsiėmimai berniukams ir 

mergaitėms 9–12” 120503284

 21 Šokio studija ,,Šokantys bateliai“, ,,Judėk I“ 122001679

22 Šokio studija ,,Šokantys bateliai“, ,,Judėk II“ 122001680

23 Šokio studija ,,Šokantys bateliai“, ,,Judėk III“ 122001681

24 Lietuvos šaulių sąjunga, ,,Lietuvos šaulių sąjungos jaunųjų šaulių ugdymo 

programa (jaunesnieji)“

121500485

25 Lietuvos šaulių sąjunga, ,,Lietuvos šaulių sąjungos jaunųjų šaulių ugdymo 

programa (vyresnieji)

121500486

26 VšĮ Robotikos akademija, ,,Integruoto ugdymo Robotikos akademijos 

programa 1–2 klasei“

120600656

27 VšĮ Robotikos akademija, ,,Integruoto ugdymo Robotikos akademijos 

programa 3–4 klasei“

120600657

28 VšĮ Nacionalinė krepšinio akademija, ,,Krepšinio pagrindų mokymas“ 120502728
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29 VšĮ Nacionalinė krepšinio akademija, ,,Krepšinio įgūdžių tobulinimas“ 120502727

30 VšĮ ,,Būk saugus LT“, ,,Saugus ir išmanus. Pradinukai“ 120600685

31 VšĮ ,,Būk saugus LT“, ,,Saugus ir išmanus. Progimnazija“ 120600686

32 VšĮ ,,Būk saugus LT“, ,,Saugus ir išmanus. Gimnazija“ 120600684

33 VšĮ Lispa, ,,IT startas“ 121000808

34 VšĮ Lispa, ,,Dizainas“ 121000809

35 VšĮ Lispa, ,,Programavimas“ 121000814

36 VšĮ ,,Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras“,  ,,Emocinio ir fizinio

lavinimo kūrybinės dirbtuvės (I žingsnis)“ 122001784

37 VšĮ ,,Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras“, ,,Emocinio ir fizinio 

lavinimo kūrybinės dirbtuvės 5–8 kl. (I žingsnis) SL“ 122001783

38 VšĮ ,,Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras“, ,,Sveikos mitybos ir 

judesio ugdymas 1–4 kl. (SL)“ 122001788

39 VšĮ ,,Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras“, ,,Sveikos mitybos ir 

judesio ugdymas 5–8 kl. (SL)“

122001789

40 VšĮ ,,Lietuvos šachmatų mokykla“, ,,STEAM šachmatų pamokos 

savivaldybėje“

122001746

41 VšĮ ,,American English School“, „Pasaulio pilietis“ 7–9 metų mokiniams    

(anglų kalba)

121400822

42 VšĮ ,,American English School“, „Pasaulio pilietis“ 10–14 metų mokiniams

(anglų kalba)

121400823

43 VšĮ ,,American English School“, „Pasaulio pilietis“ 15–19 metų mokiniams

(anglų kalba)

121400824

44 Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka ,,Robotika“ 121000872

45 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, ,,Gyvo balso perlai gimnazistams“ 120101998

46 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, ,,Dainavimo studija „Akimirka“ 120101994

47 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, ,,Spalvų studija pradinukams“ 120201148

48 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, ,,Spalvų studija pažengusiems“ 120201132

49 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, ,,Gamtos tyrinėtojai (1–4 klasės)“ 120800370

50 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, ,,Gamtos tyrinėtojai (5–8 klasės)“ 120800371

51 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, ,,Šokio raiškos studija „Vyželė“ 

(jaunuoliai)“

120301761

52 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, ,,Šokio raiškos studija „Vyželė“ 

(mergaitės)“

120301759

53 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, ,,Šokio raiškos studija „Vyželė“ 

(jaunučiai)“

120301760

54 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, ,,Vizualieji menai pažengusiems“ 121200163

55 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, ,,Šiuolaikinio šokio studija 

(pagrindai)“ 120301747

56 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, ,,Šiuolaikinio šokio studija 

pažengusiems“ 120301748

57 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, ,,Vaidybinės improvizacijos 

(pradinukams)“ 120400556

58 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, ,,Vaidybinės improvizacijos 5–8 kl. 

mokiniams“ 120400575

59 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, ,,Vaidybinės improvizacijos 9–12 kl. 

mokiniams“  120400557

60 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, ,,SkautAUK (pagrindai)“ 121500539

61 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, ,,SkautAUK (pradinukams)“ 121500540

62 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, ,,SkautAUK (patyrusiems)“ 121500541

63 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, ,,Anglų kalbos artelė gimnazistams“ 121400918

64 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, ,,Anglų kalbos žiniukų lyga (AKŽL)“ 121400920
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65 Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, ,,Floros studija“ 121100693

66 Sporto klubas ,,Kybartų jaunystė“, ,,Futbolą žaiskime drauge 5–8“ 120503432

67 Sporto klubas ,,Kybartų jaunystė“, ,,Futbolą žaiskime drauge 9–12“ 120503696

68 VšĮ ,,Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“, ,,Lauko teniso 

pradžiamokslis“

120504080

69 VšĮ ,,Vilkaviškio sporto ir pramogų centras“, ,,Pramoginių-šiuolaikinių 

šokių mokymas“

120301800

70 Kybartų kultūros centras, „Orkestro „Kybartai“ pradedančiųjų studija“ 120101980

71 Kybartų kultūros centras, ,,Orkestro „Kybartai“ studija“ 120101981

72 VšĮ ,,Impulsus“ , ,,Sportuok, auk, tobulėk“ 120503438

73 VšĮ ,,Impulsus“ , ,,Sportuok, auk, tobulėk 2“ 120504093

74 Asociacija ,,Spartan fight team“, ,,Kikboksas“ 120503705

75 VšĮ ,,Robotikos mokykla“, ,,Robotika ir būsimųjų technologijų startuolių 

ugdymas 5–8 klasių mokiniams“ 120600704

76 VšĮ ,,Robotikos mokykla“, ,,Robotika ir būsimųjų technologijų startuolių 

ugdymas nuotoliniu būdu 5–8 klasių mokiniams“ 120600702

77 VšĮ ,,Robotikos mokykla“, ,,Robotika ir būsimųjų technologijų startuolių 

ugdymas, 1–4 klasių mokiniams“ 120600700

78 VšĮ ,,Robotikos mokykla“, ,,Robotika ir būsimųjų technologijų startuolių 

ugdymas nuotoliniu būdu, 1–4 klasių mokiniams“ 120600701

                                                            _________________________
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