
 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS  

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL VAIKŲ VASAROS POILSIO PROGRAMŲ 2020 METAMS DALINIO 

FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMO 

 

2020 m. birželio 30 d. Nr.AD1-780 

Klaipėda 

 

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 

4 punktais, Vaikų vasaros poilsio programų atrankos ir dalinio finansavimo iš Klaipėdos miesto 

savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 

m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T2-124 „Dėl Vaikų vasaros poilsio programų atrankos ir dalinio 

finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos nustatymo“, 31 punktu bei 

atsižvelgdamas į vaikų vasaros poilsio programų vertinimo grupės, sudarytos Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. AD1-757 „Dėl vaikų 

vasaros poilsio programų, iš dalies finansuojamų Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, 

vertinimo grupės sudarymo“, 2020 m. gegužės 26 d. posėdžio protokolą Nr. ADM-315: 

1 . T v i r t i n u Vaikų vasaros poilsio programų 2020 metams dalinio finansavimo iš 

savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymą (pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad liepos mėnesį iš savivaldybės biudžeto lėšų nefinansuojamos vaikų 

vasaros poilsio programos, kurios planuojamos vykdyti rugpjūčio mėnesį. Šių programų teikėjams 

patikslinus vaikų vasaros poilsio programos daliniam finansavimui iš valstybės biudžeto paraiškos 

formą ir pateikus ją Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, jos bus finansuojamos iš skirtos 

valstybės tikslinės dotacijos rugpjūčio mėnesį. 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis 
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PATVIRTINTA 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2020 m. birželio 30 d.  

įsakymu Nr. AD1-780 

 

VAIKŲ VASAROS POILSIO PROGRAMŲ 2020 METAMS DALINIO FINANSAVIMO IŠ 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Teikiančios programą 

organizacijos pavadinimas 
Programos pavadinimas  

Skiriamos lėšos 

iš SB Eur 

1. VšĮ Klaipėdos krepšinio mokykla Vasaros krepšinio stovykla  2140 

2. 
Klaipėdos miesto futbolo klubas 

„Baltai“ 

Klaipėdos miesto futbolo klubo 

„Baltai“ vasaros stovykla  

2354 

3. 
Klaipėdos karatė kiokušin klubas 

„Shodan“ 

Vasaros stovykla su karatė 

meistrais  

1873 

4. Klaipėdos šokių akademija „Vasarą leisk kitaip – šokio ritmu“ 2194 

5. 
Klaipėdos Dziudo klubas Dziudo vasaros stovykla „Šventoji 

2020“ 

2354 

6. 

Labdaros ir jaunimo fondas 

Dvasinės pagalbos jaunimo 

centras 

„Pilnos rieškutės žemuogių 9“  1702 

7. 
UAB „Edukacija“ Bricks4kidz edukacinė stovykla su 

LEGO  

2354 

8. 
Dziudo ir sambo sporto klubas 

„Šamas“ 

„Vasara Smiltynėje su sambo ir 

dziudo“  

2301 

9. 
VšĮ sporto klubas „Startukas“ „AKTYVŪS–LAIMINGI–

SVEIKI“  

2675 

10. 
Laisvoji mokytoja Dalia Šmitienė Judrioji anglų kalbos stovykla „Lets 

have fun with English“) 

2194 

11. UAB „Amber language  „Bendrauk ir pažink pasaulį“  2194 

12. VšĮ „Aidos judesio akademija“ „Šokio ir sporto ritmu“  2194 

13. Klaipėdos rankininkių klubas Vasaros rankinio stovykla  2194 

14. VšĮ „8 gidai“  „Miesto istorijų architektai“  2622 

15. 

VšĮ „Plaukimo mokykla“ Sportinė aktyvaus laisvalaikio 

vasaros dienos stovykla 

„Pasitaškom!“ 

2301 

16. 
VšĮ „Baltijos tarptautinė 

mokykla“ 

„Vasaros nuotykiai“  1770 

17. VšĮ „Banglentė“ „Vasara ant bangos“ 2782 

18. 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

Imanuelio Kanto viešoji 

biblioteka 

„Žalioji biblioteka“ 2515 

19. UAB „Minimelts LT“  „MINIMELTS VASARA 2020“ 2889 

20. 
Asociacija Klaipėdos rankinio 

klubas „Handbalis“ 

„Pažink įvairias sporto šakas“  2247 

21. 

Klaipėdos Marijos Taikos 

Karalienės parapija (religinė 

bendruomenė) 

„Spiečius 2020“ 2301 

22. 
VšĮ „Vaivorykštės tako“ 

gimnazija 

„Esame Kūrėjo vaikai“ 847 

23. VšĮ „Intelekto namai „Linksmoji kalbų vasara“  2515 
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___________________ 

 

24. LCC tarptautinis universitetas „Krepšinis, kalba ir laisvalaikis“ 2836 

25. VšĮ Tina Dance Tina Dance šokių ir sporto stovykla  2729 

26. 
Asociacija Klaipėdos miesto 

dailės klubas „Guboja“ 

„Nuspalvinsiu vėją“  2675 

27. 

Labdaros ir paramos fondas 

„Dienvidis“ 

Vaikų dienos centro „Dienvidis“ 

2020 m. vasaros užimtumo 

stovykla 

2943 

28. 
VšĮ „Meno artelė“ Edukacinė stovykla apie Klaipėdos 

krašto paveldą 

2622 

29. 
Klaipėdos miesto sporto klubas 

„Bokso visata“ 

„Sveikatingumo ir edukacijos 

sporto stovykla 2020“  

2000 

30. 
Laisvoji mokytoja Marija 

Serebriakova 

Folkloro stovykla „Slavų folkloras 

vaikams“  

2247 

31. Regbio klubas „Klaipėdos kovas“ Regbio sporto vasaros stovykla 2408 

32. 
Asociacija „Vakarų stalo teniso 

akademija“ 

„Vasara su stalo tenisu“  2515 

33. 
VšĮ Klaipėdos krašto sporto 

sąjunga 

„Vasara su futbolo akademija 

„Gintaras“  

2568 

34. 
VšĮ „Fizinio aktyvumo 

akademija“ 

Fizinio aktyvumo akademijos 

vasaros stovykla  

2675 

35. 

VšĮ „Šv. Pranciškaus paukšteliai“ Gamtinė ir kūrybiškumo skatinimo 

stovykla „Aš esu, aš kuriu, aš 

bendrauju“  

2943 

36. 
Sporto klubas „Klaipėdos 

dviratukas“ 

Sportas – sveikata  2087 

37. VšĮ „Kitas žingsnis“ „Jaunasis mokslininkas“  3050 

38. 
VšĮ „Orangera“  Sporto stovykla „Oranžinis 

kamuolys“  

2622 

39. 
Laisvoji mokytoja Ilona 

Vaitulionytė 

Lauko stovykla: pamatyk, išgirsk, 

pajausk   

1000 

40. VšĮ „Elgesio sprendimai“ Vasaros stovykla „Rožių planeta“  2943 

41. 
VšĮ „Tendance“ „Noriu šokti, sportuoti ir bendrauti 

2020“  

2622 

42. 
VšĮ „Asmenybės ugdymo 

kultūros centras“  

Vasaros stovykla „Pažink save“  3050 

43. 
Laisvasis mokytojas Ernestas 

Monginas 

„Šokime kartu – aš ir tu“  2194 

44. 
VšĮ K. Ivaškevičiaus futbolo 

akademija 

„Patirk vasaros nuotykį su futbolu“  2568 

45. 
Laisvasis mokytojas Darius 

Glodenis 

Vasaros karate kyokushin stovykla 

2020  

1770 

46. 
Klaipėdos moksleivių saviraiškos 

centras  

„Vasara palapinėje“  2782 

47. VšĮ SK Tempas Stovykla kitaip 2020  2729 

48. 
VšĮ „Liberi“ Emocija – pati stipriausia 

motyvacija 

2943 

49. 
Klaipėdos krašto vandens sporto 

asociacija 

„Ypatinga vasara-2020“ 2354 

Iš viso: 117 387 


