KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ PROGRAMŲ ATITIKTIES
NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS PATVIRTINIMO
2021 m. lapkričio 8 d. Nr. A-3938
Kaunas

Vadovaudamasis Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu
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“, 31 ir 33 punktais, atsižvelgdamas į Kauno miesto
savivaldybės administracijos neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams
vertinimo komisijos 2021 m. spalio 28 d. posėdžio protokolą Nr. 35-48-9:
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. Kauno dziudo klubo „Budoka“ programa „Dziudo kovos menų užsiėmimai“, kodas
120502582;
1.2. Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos programos:
1.2.1. „Modelių mados teatras“, kodas 120400457;
1.2.2. „Scenos menų magija“, kodas 120400458;
1.2.3. „Scenografija ir įvaizdis“, kodas 122001617;
1.2.4. „TeATRAS“, kodas 120400461;
1.3. Kauno sportinių šokių klubo „Rolo“ programa „Kauno sportinių šokių klubo
„Rolo“ sportinių-pramoginių šokių programa“, kodas 120301225;
1.4. laisvosios mokytojos Silverijos Narkienės Šokio namų „Špagatas“ šokio meno
ugdymo programa, kodas 120301223;
1.5. šiuolaikinės penkiakovės klubo „Penta“ programa „Šiuolaikinės penkiakovės
klubas „PENTA“, kodas 120502583;
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1.6. laisvosios mokytojos Vandos Binevičienės programa „Ankstyvoji taikomoji
matematika“, kodas 122001612;
1.7. viešosios įstaigos „Robotikos mokykla“ programa „Robotika ir būsimųjų
technologijų startuolių ugdymas (Kaune)“, kodas 120600359;
1.8. VšĮ „Tu tik šok“ programa „Sportiniai ir komandiniai šokiai“, kodas 120301227.
2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punkte nurodytų programų atitiktis reikalavimams
patvirtinama trejų metų laikotarpiui.
3. Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo informacijos apie jį gavimo dienos gali būti
skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A,
Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos
administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos
Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.
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