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Partizanų g. 22 

 

AKTŲ SALĖ 

Eil.

Nr. 

Įstaigos 

pavadinimas 

Veiklos 

pobūdis 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. VŠĮ „Mažieji 

gintarėliai“ 

Šokių treniruotėms organizuoti pagal su 

mokyklos administracija suderintą grafiką 

(kai mokykla nenaudoja salės savo 

poreikiams). 

18.00 – 21.00 18.00 – 21.00 18.00 – 21.00 18.00 – 21.00  

2. Sporto klubas 

Kiokušin karate 

Sporto varžyboms pasirengti ir 

organizuoti pagal su mokyklos 

administracija suderintą grafiką (kai 

mokykla nenaudoja salės savo 

poreikiams) 

  17.00 – 18.00  17.15 – 18.15 

 

3. „Vaikų gatvės 

šokiai“ 

Šokių treniruotėms  pagal su mokyklos 

administracija suderintą grafiką (kai 

mokykla nenaudoja salės savo poreikiams 

15.45-17.15 16.45 – 17-45 

 

 16.45 – 17-45 

 

 

                  

SPORTO SALĖ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Eil.

Nr. 

Įstaigos 

pavadinimas 

Veiklos 

pobūdis 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. VšĮ 

„Perkūno“ 

krepšinio 

mokykla 

Sporto varžyboms pasirengti ir organizuoti 

pagal su mokyklos administracija suderintą 

grafiką (kai mokykla nenaudoja salės savo 

poreikiams). 

17.30 – 19.00 16.00 – 19.00 17.30 – 19.00 16.00 – 19.00 17.30 – 19.00 

2. Futbolo 

mokykla 

„Tauras“ 

Sporto varžyboms pasirengti ir organizuoti 

pagal su mokyklos administracija suderintą 

grafiką (kai mokykla nenaudoja salės savo 

poreikiams). 

16.00  - 17.30  16.00 – 17.30  16.00 – 17.30 

3. Asociacija 

„Kauno 

krepšinio 

mėgėjų lyga“ 

„Kauno krepšinio mėgėjų lygos“ varžyboms 

organizuoti pagal su mokyklos administracija 

suderintą grafiką (kai mokykla nenaudoja 

salės savo poreikiams). 

19.00 – 20.45 19.00 – 20.45 19.00 – 20.45 19.00 – 20.45  

 

 

 



 

Radvilėnų pl. 7 

SALĖ 

 

Eil.

Nr. 

Įstaigos 

pavadinimas 

Veiklos 

pobūdis 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

1. VšĮ 

„Krepšinio 

akademija 

Snaiperis“ 

Treniruotėms organizuoti pagal su mokyklos 

administracija suderintą grafiką (kai mokykla 

nenaudoja salės savo poreikiams). 

15.00 – 16.00  15.00 – 16.00 15.00 – 16.00  

2. Centro sporto 

mokykla 

Sporto varžyboms pasirengti ir treniruotėms 

organizuoti pagal su mokyklos administracija 

suderintą grafiką (kai mokykla nenaudoja 

salės savo poreikiams). 

16.00 – 18.00 16.00 – 18.30 16.00 – 19.00 16.00 – 18.30 16.00 – 18.00 

3. Asociacija 

„Kauno 

meninės 

gimnastikos 

klubas“ 

 Treniruotėms organizuoti pagal su mokyklos 

administracija suderintą grafiką (kai mokykla 

nenaudoja salės savo poreikiams). 

18.00 - 20.00  18.30 – 20.00  18.30 – 20.00 18.00 – 20.00 

4. AB „Freda“ Sporto varžyboms pasirengti ir treniruotėms 

organizuoti pagal su mokyklos administracija 

suderintą grafiką (kai mokykla nenaudoja 

salės savo poreikiams). 

 20.30 - 22.00    

5. Asociacija 

„Tinklinio 

inžinerija“ 

Treniruotėms organizuoti pagal su mokyklos 

administracija suderintą grafiką (kai mokykla 

nenaudoja salės savo poreikiams). 

20.15 – 21.45  20.15 – 21.45   

6. UAB 

„AXIOMA“ 

Treniruotėms organizuoti pagal su mokyklos 

administracija suderintą grafiką (kai mokykla 

nenaudoja salės savo poreikiams). 

   20.00 – 21.30  

 

 

 


