
 

INFORMACIJA VAIKAMS IR TĖVAMS 

APIE 2016 M. VYKDOMAS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS 

 

 Eil. 

Nr. 

Kodas NVŠ Teikėjas Programos 

pavadinimas 

Pakraipa 

 

Anotacija Vieta 

 

1 2 3 4 5 6 7 

PILIETIŠKUMAS 

1. 122000406 Asociacija ,,Intelektinio 

kapitalo ugdymas“, 

direktorius Aivaras 

Pranarauskas. 

Vadovė  Asta Ulevičienė. 

 

El. p. info@success.lt 

 

www.nemokamibureliai.l

t 

www.svajoniumokykla.lt 

 

Mob. 8 630 89 881 

(asmeninis) 

LYDERYSTĖS 

ABC 

Verslumas 

Lyderystė  

Programa ugdo verslumo ir lyderystės įgūdžius. Daug 

dėmesio skiriama savęs pažinimui ir darbo pasaulio 

pažinimui. Šių kompetencijų ugdymas svarbus, nes padės 

mokiniui geriau pasirinkti studijas, profesiją, o vėliau 

įsitvirtinti darbo rinkoje. Suteiks daugiau drąsos ir 

motyvacijos įgyvendinti savo idėjas, imtis iniciatyvos, būti 

aktyviu savo ateities kūrėju. Programa padeda pažinti savo 

charakterį, suteikia žinių kaip jį ugdyti, kaip savo stipriąsias 

puses suderinti su darbo rinkos poreikiais, supažindina su 

skirtingomis profesijomis, su studijų galimybėmis, su verslo 

ir pinigų veikimo principais. Simuliacinių žaidimų metu 

mokiniai komandose kuria verslo idėjas, jas įgyvendina, 

tobulina. Analizuoja video medžiagą su įvairiomis sėkmės 

istorijomis. Programos įgyvendinimo vieta: Šilutės žemės 

ūkio mokykla, Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės rajonas. 

Šilutė  

2. 122000427 Vytautas Urba,  

laisvasis mokytojas 

 

El. p.  

vytautas.urba@gmail.co

m 

 

Mob. 8 616 20 112 

 

SKAUTŲ  

,,DIEVUI, 

TĖVYNEI, 

ARTUMUI“ 

Pilietiškumas 

(gamta, etno, 

sportas)  

Skautų veikla remiasi lordo Roberto Baden-Powell‘io 

sukurtomis skautų idėjomis, ugdo narius dorais, kilnios 

dvasios ir tvirto būdo, sveikais, sąmoningais žmonėmis ir 

naudingais piliečiais savo tėvynei. Skautų programa - 

kruopščiai paruošta ir pritaikyta, ji bus orientuota į 11-16 

metų vaikus. Veikloje bus taikomi įvairūs metodai: įžodis, 

priesaikai ir simbolika, mokymasis veikiant mažose grupėse 

– skiltyse, gamtos pažinimas ir veikla joje, savęs 

išbandymas, mokymas sekant vadovo pavyzdžiu. Vaikai 

veikdami mažose grupėse (skiltyse) susikurs simboliką, kels 

idėjas ir jas stengsis įgyvendinti. Aktyvių metodų pagalba 

susipažins su Lietuvos ir pasaulio skautų istorija,  

Usėnai 

mailto:info@success.lt
mailto:vytautas.urba@gmail.com
mailto:vytautas.urba@gmail.com
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     mokysis elgtis ekstremalių situacijų aplinkybėmis, eis į 

žygius, stebės gamtą, domėsis gimtojo krašto kultūra ir 

istorija, kartu su grupe sugalvos ir atliks gerąjį darbelį vietos 

bendruomenei. Programos įgyvendinimo vieta: Usėnų 

pagrindinė mokykla,  Nemuno 1C, Usėnų k. Šilutės r.; 

Pašyšių  pagrindinė mokykla,  Pašyšiai, Šilutės r. 

 

IKT 

3. 121300051 Šilutės F.Bajoraičio 

viešoji biblioteka, 

Laima Dumšienė. 

 Vadovė Ksevera 

Toliušienė. 

 

El. p.  

prusija@silutevb.lt; 

 

Tel.  (8 441) 78 217,  

(8 441) 59 101 

SENOSIOS 

KNYGOS 

PASAKOJIMA

I (tęstinė) 

IKT  

Technologijos 

Literatūra  

Programa ,,Senosios knygos pasakojimai“ skirta 8-13 metų 

vaikams, siekiant suteikti literatūros pažinimo žinių, tenkinti 

vaikų kūrybinius, meninius poreikius, ugdyti saviraišką. 

Programos trukmė - 9 mėnesiai. Programos intensyvumas – 

2 val. trukmės vienas užsiėmimas per savaitę. Vaikai bus 

supažindinami su XIX - XX a. pradžios vaikų literatūra. 

Praktinės veiklos metu skaitys, gamins popierių, knygas, 

mokysis knygrišystės, kurs iliustracijas, dekoracijas, žiūrės 

meninius filmus pagal literatūrinių kūrinių ekranizacijas. 

Programos įgyvendinimo vieta: Šilutės r. sav., Žemaičių 

Naumiestis, Šilutės r. Fridricho Bajoraičio viešosios 

bibliotekos Žemaičių Naumiesčio filialas, Pergalės a. 17. 

Žemaičių 

Naumiesti

s 

4. 111000027 Viešieji interneto 

prieigos taškai. 

 Inga Žemaitienė. 

 

El. p. asociacija@vipt.lt, 

Mob.  8 612 12 807 

Selestina Saudargienė  ir 

Danguolė Jančauskienė 

(IT specialistės). 

 

 

IT PROJEKTŲ 

VADYBA IR 

KOMANDINIS 

DARBAS  

ŠILUTĖS R. 

IKT Projektas - kas tai? Kuo jis skiriasi nuo įprastų darbų bei 

užsiėmimų - žaidimų, televizoriaus žiūrėjimo ar indų 

plovimo? Kaip atsiranda gera komanda ir kas yra svarbu, 

kad ji pasiektų užsibrėžtą tikslą? Kaip suplanuoti ir laiku 

atlikti gautas užduotis? Kaip kūrybingai panaudoti 

išmaniąsias technologijas? Jei tau nuo 9 iki 16 metų, lankyk 

programą “IT projektų vadyba ir komandinis darbas” ir 

atrask atsakymus į klausimus. Besimokydamas programos 

„IT projektų vadyba ir komandinis darbas”,  įgyvendinsi 

informacinių technologijų projektą, t.y. kursi internetinę 

svetainę. Taip pat mokysiesi panaudoti įvairius WEB 2.0 

įrankius. Kursi vaizdo filmukus, redaguosi nuotraukas ir kt. 

Čia taip pat sužinosi,  kaip ieškoti idėjų, jas atrinkti, planuoti 

veiklas, laiką, išteklius, užduotis atlikti dirbant komandoje, 

 

mailto:prusija@silutevb.lt
mailto:asociacija@vipt.lt
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     pasiskirstant vaidmenis, pažinti savo komandinius ir 

lyderystės vaidmenis, pasirinkti priimtiniausią projekto 

įgyvendinimo būdą (Agile ar tradicinį). Taigi,  ateik ir 

sužinok, kaip kūrybiškai taikyti technologijas bei tobulėk 

kartu su mumis. Užsiėmimai vyks 2 akad. val. per savaitę ir 

8 akad. val. per mėnesį. Programa nemokama. 

Šilutė 

 

 

 TECHNOLOGIJOS 

5. 121100048 Ilona Papievienė, 

 laisvasis mokytojas. 

 

El. p.  

papieviene.ilona@gmail.

com 

 

Mob. 8 658 07 860 

 

VIRTUVĖS 

ŠEFAI 

Technologijos 

 

Programa padėtų ugdyti meilę sveikam maistui, jo ruošimui, 

stalo serviravimui. Skatintų dalyvių augimą kaip asmenybių, 

bendravimo įgūdžių įgijimą bei suteiktų žinių apie maisto 

ruošimą, receptų ieškojimą internete, kai kurių daržovių 

užsiauginimą patiems. Padėtų užmegzti draugiškus santykius 

tarpusavyje. Programos turinį sudaro teoriniai ir praktiniai 

užsiėmimai, skirti maisto gamybai, stalo serviravimui, 

daržovių auginimui, vykimui į gamtą. Mokiniai mokysis 

mąstyti kūrybingai, kelti drąsiai idėjas, gerbti kitų jausmus, 

poreikius ir įsitikinimus. Mokysis taupyti maisto produktus, 

susipažins su ekologiškais maisto produktais. Užsiėmimus 

sudarys paskaitėlės, diskusijos, filmukai, įvairios kūrybinės, 

individualios bei savarankiškos užduotys, daržovių 

auginimas, maisto ruošimas ir gaminimas, stebėjimas, stalo 

serviravimas, ekskursijos į gamtą. Pasikviesime į 

užsiėmimus žmonių iš Kintų kepyklėlės ar kavinės. Taip pat 

prašysime, kad ir mums parodytų stalo serviravimo 

paslapčių. Ši programa būtų vertinga 1-10 kl. mokiniams. 

Per suteikiamas žinias, aktyvią veiklą, darbą grupėje būtų 

skatinamas vaiko asmenybės augimas, pasitikėjimas savimi. 

Lavinami bendravimo įgūdžiai, mokiniai užimti po pamokų. 

Padėtų spręsti problemas mokiniams, kurie yra iš tolimesnių 

kaimo kampelių. Ugdytųsi savanoriškos veiklos dvasia. Taip 

pat programa galėtų padėti spręsti ekologiško maisto 

problemas, auginti sąmoningus maisto vartotojus. Būtų 

galima eiti į gamtą, kaip į ekskursiją - virti žuvienę prie   

Kintai 

mailto:papieviene.ilona@gmail.com
mailto:papieviene.ilona@gmail.com
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     Kuršių marių. Programos įgyvendinimo vieta: Kintų 

pagrindinės mokyklos daugiafunkcis centras, Kuršių g.23, 

Kintų mstl., Šilutės r. 

 

6. 121300186 Aldona Rauktienė, 

laisvasis mokytojas. 

 

El. p.  

aldonarauktiene@gmail.c

om 

 

 

 

Mob.  8 686 81 898 

(asmeninis) 

 

RĖDOS 

RATAS  

SUKASI 

Technologijos 

Etnokultūra  

Šioje programoje bus stengiamasi praktiškai supažindinti 

vaikus su protėvių papročiais, kad jie būtų neužmiršti ir 

perduodami iš kartos į kartą. 

Programos vykdymo metu vaikai bus supažindinti su Rėdos 

rato samprata ir reikšme žmogaus gyvenime.  

Vaikai daugiau sužinos apie protėvių tradicijas, praktiškai 

išmoks pasiruošti šventėms. Sustiprės pozityvus 

bendravimas, pagalba vienas kitam, dalyvavimas 

bendruomenės ir visuomenės gyvenime. 

Programos įgyvendinimo vieta: Programa skirta Usėnų 

seniūnijos Usėnų, Žemaitkiemio, Svaraitkiemio, Kavolių ir 

Galzdonų kaimų  8 – 18 metų vaikams. 

Usėnai 

7. 121100139 Rita Poteliūnienė, 

laisvoji mokytoja. 

 

 El. p.  

poteliuniene@gmail.com 

 

Mob. 8  650 69 201 

(asmeninis) 

KŪRYBINĖS 

DIRBTUVĖS 

Technologijos Programa „Kūrybinės dirbtuvės“ padėtų remti ir ugdyti 

vaikų įgimtą poreikį saviraiškai, norui veikti ir kurti, skatintų 

meilę sau ir kitiems, puoselėtų jų kūrybos dvasingumą, 

individualumą ir originalumą.  Užsiėmimų metu vaikai ir 

jaunimas turės galimybę susipažinti ir išmokti įvairias 

technologijas: kursime rankų darbo lėles, iš molio lipdysime 

papuošalus, pajaus popieriaus plastiką, mokysimės 

dekupažo, kursime floristines puošmenas. Programa būtų 

vertinga daugumai 1 – 12 klasių mokinių, nes užsiėmimų 

metu būtų supažindinama ir eksperimentuojama su įvairia 

technika ir medžiagomis. Taip pat rengiami būrelio veiklos 

pristatymai, organizuojant parodėles, kurios padėtų vaikams 

pristatyti savo kūrybą. Be to, programa galėtų padėti spręsti 

problemas, kylančias iš vaikų gebėjimo išreikšti savo mintis 

ir svajones, įgyvendinti kūrybines idėjas, lavinti bendravimo 

įgūdžius trūkumo. 

Programa „KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS“ vyks adresu: 

Šilutės  

Šilutė  

mailto:aldonarauktiene@gmail.com
mailto:aldonarauktiene@gmail.com
mailto:poteliuniene@gmail.com
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     jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras. Liepų g. 16, Šilutė.  

8. 120200036 Vaikų užimtumo 

centras „Diena kitaip“ 

direktorė ir 

vadovė  Irena 

Domarkienė.  

 

El. p.  

irdomarkiene@gmail.co

m 

 

Mob. 8 686 68 135 

(asmeninis) 

 

KŪRYBA 

ŠIRDIMI 

Technologijos Dalyvauti programoje kviečiame 6-10 metų vaikus, 

mėgstančius kurti, svajoti, lipdyti, piešti ir tapyti. 

Kviečiame  po pamokų atvykti pas mus, į vaikų užimtumo 

centrą „Diena kitaip“.  Išmoksime  siūti lėles ir žaislus, 

dekupažo technika iš popieriaus  gaminsime darbelius,  

lipdysime iš modelino. Čia Jūsų vaikai išskleis  savo 

meninius gabumus, lavins vaizduotę, ugdys kūrybiškumą,  

lavės jo motorika, džiugins savo artimuosius gražiais 

darbeliais. Ateik, pabandyk ir pamatysi, kokius stebuklus 

gali sukurti jo miklios rankos! Vaikai prasmingai praleis 

laiką, tobulės  bei supras, kad stebuklai slypi paprastuose 

dalykuose. 

Programos įgyvendinimo vieta - Lietuvininkų g. 16A, Šilutė. 

Šilutė  

9. 121100219 

 

 

Birutė Martinkienė, 
laisvoji mokytoja. 

 

El. p.  

birutemartinkienenr1@g

mail.com; 

 

Mob. 8 699 57 930 

(asmeninis) 

 

 

MEZGIMO 

STUDIJA 

 ,,GEROS 

AKYS“ 

Technologijo

s   

Etnokultūra 

       Programa skirta 11-15 metų mergaitėms.  

Vykdant  programą, mokinės susipažins su mezgimo 

įrankiais ir jų parinkimu, siūlais ir jų paruošimu mezgimui, 

išmoks parinkti raštą ir megzti nesudėtingus gaminius 

virbalais. Sužinos, kaip skalbti, džiovinti, lyginti megztus 

gaminius. Šios programos paskirtis - parengti jaunąją 

mezgėją, sugebančią kurti nesudėtingų gaminių modelius, 

apskaičiuoti dydžius, megzti virbalais nesudėtingus 

gaminius, geriau pajusti mezgimo, kaip amato paslaptis. 

Galutinis rezultatas – pačių mokinių virbalais megzti 

gaminiai. Programos įgyvendinimo vieta - Šilutės M. 

Jankaus pagrindinė mokykla, Sodų g. 7, 121 kabinetas. 

Šilutė  

10.  Sandra Montvilė, 

laisvoji mokytoja. 

 

El. p. 
bagdonaite_sandra@yaho

o.com 

 

ĮDOMIEJI 

RANKDARBI

AI: 

MODELINO, 

DEKORATYV

INIO MUILO 

GAMYBOS,  

Technologijo

s Menas 

Programa skiriama vaikams nuo ketvirtos iki dešimtos 

klasės, berniukams ir mergaitėms.  

Vaikai per devynis mėnesius bus supažindinti su trimis 

įdomiomis rankdarbių technikomis: modelino, dekoratyvinio 

muilo gamybos ir dekupažo. Mokiniai ne tik susipažins su 

įvairiomis rankdarbių technikomis, bet ir turės galimybę  

kiekviena technika sukurti po kelis darbelius. Atliktus  

Šilutė  

mailto:irdomarkiene@gmail.com
mailto:irdomarkiene@gmail.com
mailto:birutemartinkienenr1@gmail.com
mailto:birutemartinkienenr1@gmail.com
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mailto:bagdonaite_sandra@yahoo.com
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  Mob. 8 657 53 959 

(asmeninis) 

 

DEKUPAŽO 

TECHNIKOS 

 darbelius išmoks gražiai apipavidalinti ir paruošti juos 

eksponavimui.  

Programos įgyvendinimo vieta: Šilutės Martyno Jankaus 

pagrindinė mokykla, adresas: Sodų g. 7, LT-99117 Šilutė, 

Lietuva. Telefonas/ Faksas: +370 441 62041. 310 kabinetas. 

 

11.  Jovita Ranauskienė, 
laisvasis mokytojas. 

 

 El. p.  

jovitara@gmail.com 

 

Mob. 8 683 78 873 

(asmeninis) 

 

„RANKDARBI

Ų 

KRAITELĖ“, 

RANKDARBIŲ 

TECHNOLOGI

JOS 

Technologijo

s (integruota) 

Programa padėtų ugdyti meilę lietuvių tautodailei,  per 

rankdarbius prisimintų  lietuvių liaudies tradicijas ir 

papročius, kalendorines šventes, įgytų liaudies kūrybos 

gebėjimų, perimtų tradicines etines ir estetines vertybes.   

Vaikai ugdytųsi tradicijomis grindžiamas dorovines, 

ekologines ir estetines nuostatas, jaustų atsakomybę dėl savo 

tautos ir Lietuvos etnokultūrinio paveldo vertybių likimo, jų 

puoselėjimo ir išsaugojimo ateinančioms kartoms; Skatintų 

dalyvius domėtis menu, efektyvintų bendravimo įgūdžius bei 

suteiktų žinių apie rankdarbių naudą, jų panaudojimą bei 

galimybę kurti saugius aplinkai rankdarbius.  

 Programos turinį sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, 

skirti suteikiamų tautodailės žinių supratimui, susipažinimui 

ir išbandymui, kaip galima improvizuoti su įvairiomis 

technikomis ir turimomis medžiagomis, kaip galima lavinti 

vaizduotę ir sukurti savitą kūrinį. Užsiėmimus sudarys 

informacijos pateikimas per mokymus, pokalbius, praktinius 

užsiėmimus, kūrybines užduotis. Taip pat planuojama 

keletas išvykų į gamtą, taip pat aplankyti siūlų parduotuvę, 

muziejų ir kt. 

Ši programa būtų vertinga daugumai 5-8 klasių mokinių, 

ypač mergaitėms, nes per suteikiamas žinias, aktyvią 

praktinę veiklą, rankdarbių kūrimą  būtų skatinamas vaiko 

asmenybės augimas, lavinami bendravimo įgūdžiai, kas 

vaikams ateityje suteiktų pasitikėjimo savimi kuriant 

rankdarbius. Programos įgyvendinimo vieta: Šilutės 

Martyno Jankaus pagrindinė mokykla 122 kabinetas. 

 

Šilutė  

mailto:jovitara@gmail.com
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DAILĖ 

12. 120200208 Kintų Vydūno kultūros 

centras, direktorė  Rita 

Tarvydienė.  

Vadovė  Aušra 

Mačiulaitienė. 

 

El. p.  

ausra.w@gmail.com; 

vydunaskintai@gmail.co

m 

 

Mob. 8 657 64 046 

(asmeninis) 

DEKORAVIM

AS METALO 

EMALIU 

Dailė  Vaikai bus supažindinami su metalo dekoravimo 

technologija. Programos dalyviai dirbs specialiai darbui su 

metalu pritaikytose dirbtuvėse. Planuojame apsilankyti 

profesionalių dailininkų dirbtuvėse ir emalio apdirbimo 

fabrike. Tęsti mokymąsi dekoruojant buities daiktus, 

gaminant smulkius dirbinius, suvenyrus, papuošalus. 

Išbandysime emalio ir metalo derinimą su kitomis 

medžiagomis. Susipažindinsime su kitomis dekoravimui 

skirtomis medžiagomis ir priemonėmis. 

Programos įgyvendinimo vieta: Kintų Vydūno kultūros 

centro meno dirbtuvėse, Kuršių g. 22, Kintai, Šilutės r. 

Kintai 

13. 120100781 

 

 

Jolita Valutienė, 

laisvoji mokytoja. 

 

 El. p.  

jolitavalux@gmail.com 

 

 

Mob. 8 618 75 933 

(asmeninis) 

 

SKAMBANČIOS 

STYGOS 

Muzika Meninė-muzikinės raiškos programa, skirta ugdytiniams, 

kurie mokysis gitaros pradmenų ir tobulins muzikavimą 

gitara. Muzikuojant ugdomas bendrystės jausmas, efektyviai 

formuojama muzikinė klausa, atmintis, plečiamos muzikinės 

srities žinios, stiprinami gebėjimai ir įgūdžiai. 

Užsiėmimuose jie mokosi ne tik groti gitara, bet ir dainuoti, 

akomponuoti, susikaupti, bendradarbiauti su kitais grupės 

nariais, nuosekliai dirbti. Geriausias ugdytinių pažangos 

rodiklis, o tuo pačiu ir priemonė įvertinti pažangą yra vaikų 

muzikiniai atlikimai, pratimų realizavimas, kūrinių 

atlikimas. Sceniniai pasirodymai yra kaip priemonė 

analizuoti ne tik individualius vaiko pasiekimus, bet ir 

grupinį mokymąsi, elgesį, tobulėjimą, įvairias 

kompetencijas. Siekiant paskatinti vaikų pažangą ir 

motyvuoti mokytis, yra sudaromos sąlygos kiekvienam 

vaikui pasirodyti viešai koncertuose ir tokiu būdu pajusti 

sėkmės skonį .Programos įgyvendinimo vieta: Šilutės r. 

Vilkyčių pagrindinė mokykla, Šilutės r., Vilkyčių k., 

Veiviržo g. 16. 

Vilkyčiai 

mailto:ausra.w@gmail.com
mailto:vydunaskintai@gmail.com
mailto:vydunaskintai@gmail.com
mailto:jolitavalux@gmail.com
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14. 120100054 Aušra Šlažienė, 
laisvoji mokytoja. 

 

Mob. 8 689 29 434 

(asmeninis) 

MUZIKUOJA

ME KARTU 

Muzika Programa skirta mokiniams, norintiems muzikuoti 

klavišiniais ir kitais instrumentais. Užsiėmimai vyksta 

grupelėse po 2, 3, 6 mokinius. Šioje programoje svarbiausias 

yra procesas, meilės muzikai ugdymas, gebėjimų dirbti 

grupėje, girdėti kitus lavinimas. Programoje dalyvauja 

vaikai, turintys aukštesnių už vidutinius muzikinius 

gebėjimus, vidutinių gabumų, taip pat mokiniai iš rizikos 

šeimų, bei turintys specialiųjų poreikių. Užsiėmimuose jie 

išmoks groti keliolika kūrinių ansamblyje bei solo. Augs 

muzikinis skonis, gebėjimas bendradarbiauti, kurti, 

improvizuoti, aranžuoti. Didės pasitikėjimas savo jėgomis, 

drąsa, savivertė. Surengsime keletą koncertų tėvams Šilutėje 

ir Rusnėje. Programos įgyvendinimo vieta: Rusnė, Taikos g. 

2 Rusnės specialioji mokykla; Rusnė, Neringos g. 29, 

Rusnės pagrindinė mokykla; Šilutė, Turgaus g. 12. 

Rusnė 

 Šilutė  

15. 120100789 Gražvydas Raila, 
 laisvasis mokytojas 

 

El. p. 

railagrazvydas@gmail.co

m 

 

Mob. 8 698 15 734 

 

PŪSK IR 

MUŠK 

 

Muzika  Programa skirta Šilutės bei rajono vaikams ir jaunimui nuo 7 

iki 14 metų praktiškai susipažinti su mušamaisiais ir 

pučiamaisiais instrumentais. Dalyvaudami šioje programoje 

mokiniai turės galimybę susipažinti ir pagroti visais 

instrumentais, išsirinkti jam labiausiai tinkantį ir mokytis juo 

groti. Muzikos rašto ir kultūros pažintis. Pradinis 

kolektyvinis grojimas ugdys vaikų pojūtį ritmikai, 

taisyklingos laikysenos, vidinės ritminės pulsacijos jautimą, 

klausos lavinimas, dėmesingumą, gebėjimą bendradarbiauti, 

padės atskleisti jų meninius gabumus ir įtrauks į 

visuomeninę – kultūrinę veiklą per pasirodymus, koncertus, 

taip turtinant ir tobulinant jų dvasinį pasaulį. Programos 

įgyvendinimo vieta: Šilutė, Lietuvininkų g. 38, Šilutės meno 

mokykla. 

Šilutė  

16.  120100772 VšĮ Vakarų kranto 

jaunimo studija. 

direktorius ir vadovas 

Mykolas Eiva. 

MUZIKOS 

KALBA 

Muzika Programa padėtų ugdyti bei lavinti vaikų bei jaunuolių 

muzikinius gebėjimus, pažinti muzikos meną, muzikos raštą, 

šiuolaikinius populiariuosius muzikos instrumentus. Skatintų 

saviraišką, komunikabilumą, kūrybiškumą, atsakingumą. 

 

mailto:railagrazvydas@gmail.com
mailto:railagrazvydas@gmail.com


 

1 2 3 4 5 6 7 

  El. p.  

mykolas.eiva@gmail.co

m 

 

Mob. 8 612 94 861 

(asmeninis) 

 

  Programos turinį sudaro praktiniai užsiėmimai, skirti 

suteikiamų muzikinių žinių ir muzikos atlikimo įgūdžių 

įsisavinimui ir panaudojimui kaip saviraiškos priemonę. 

Programos dalyvis galės pasirinkti vieną iš trijų disciplinų: 

grojimas pasirinktu muzikos instrumentu (klasikinė, 

elektrinė, bosinė gitaros, būgnai, perkusija), grojimas 

ansamblyje (muzikinėje grupėje), džiazinis dainavimas. 

Užsiėmimus sudarys praktinis bei teorinis mokymas. Vaikai 

bei jaunuoliai mokysis muzikinio rašto, gitaros (klasikinė, 

elektrinė, bosinė), mušamųjų (būgnai, perkusija) grojimo-

atlikimo technikos, grojimo grupėje pagrindų ir džiazinio 

dainavimo. Šių muzikos instrumentų, grojimo grupėje bei 

dainavimo paskirtis - lavinti vaiką muzikos prasme. 

Mokymas dainuoti, groti gitara ir mušamaisiais 

instrumentais, groti ansamblyje yra vienas iš vaiko 

muzikinio lavinimo būdų: praplėsti akiratį, ugdant estetinį 

grožį ir jo patirtį, turtinti ir tobulinti dvasinį pasaulį. Vaikai 

bei jaunuoliai turi išmokti susieti žinias su praktika į vieną 

visumą. Grupiniuose užsiėmimuose bus naudojami muzikos 

instrumentai, muzikinė literatūra, garso bei vaizdo aparatūra. 

Taip pat numatomi vieši pasirodymai savo įgytų žinių ir 

įgūdžių realizavimui viešoje erdvėje. Ši programa būtų 

vertinga daugumai 2-12 klasių mokinių, nes per suteikiamas 

žinias ir įgūdžius, aktyvią veiklą, darbą grupėje būtų 

skatinamas vaiko ar jaunuolio asmenybės augimas, lavinami 

bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžiai, kas jaunuoliams 

ateityje suteiktų pasitikėjimo savimi dalyvaujant visuomenei 

naudingoje veikloje. Programos įgyvendinimo vieta: Šilutės 

lopšelis-darželis „Pušelė“, Miško g. 8, LT-99148 Šilutė; 

Šilutės kultūros ir pramogų centras, Lietuvininkų g. 38, LT-

99179 Šilutė. 

Šilutė 

17. 120100131 Šilutės kultūros ir 

pramogų centras,  

JAUNIMO 

MUZIKOS  

Muzika Programos esmė  padėti vaikams pažinti save ir juos 

supančią aplinką pasitelkiant muziką, darbą grupėje ir  

Šilutė 

mailto:mykolas.eiva@gmail.com
mailto:mykolas.eiva@gmail.com
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  Jūratė Pancerova. 
Vadovas  

Vygantas Stoškus. 

 

El. p.  

karcemavyga@gmail.co

m 

 

Mob. 8 687 49 146 

(asmeninis) 

 

STUDIJA  improvizaciją. Užsiėmimų metu vaikai dainuos, gros, 

improvizuos, ugdysis pasitikėjimą savimi, sieks tapti 

atlikėjais (lyderiais). Didelis dėmesys bus skiriamas mokinių 

saviraiškai. Užsiėmimų metu vaikai išmoks muzikinio rašto 

pagrindų, susipažins su  grojimo įvairiais muzikos 

instrumentais (gitara, būgnai, elektriniai klavišiniai) 

principais. Bus atsižvelgiama į individualius kiekvieno vaiko 

gebėjimus. Muzikuodami vaikai bendraus su bendraamžiais, 

lavins muzikinis ir estetinis skonis. Programos metu įgytus 

gebėjimus mokiniai turės galimybę pristatyti visuomenei. 

Programos įgyvendinimo vieta: Šilutės kultūros ir pramogų 

centras, Lietuvininkų g.6, Šilutė 

 

KRAŠTOTYRA, TURIZMAS 

18. 120700023 Dalia Kubilienė, 

 laisvoji mokytoja. 

 

 

Mob. 8 674 19 700 

(asmeninis) 

 

,,SALOS 

VAIKŠČIO-

TOJŲ“ 

BŪRELIS 

Turizmas ir 

kraštotyra 

Programa skirta – gyvenantiems vaikams ne tik Rusnės 

saloje, bet ir Pamario krašte, nuo 7- 15 metų amžiaus. 

Užsiėmimai gali vykti ir šeštadieniais, ir sekmadieniais, bei 

kitomis savaitės dienomis ne tik Salos etnokultūros centre, 

bet ir įvairiose Lietuvos vietose, taip pat bus keliaujama, 

bendraujama, domimasi šalies ir rajono įvykiais, renginiais. 

Tikrai bus kviečiami rajono ir šalies įdomūs žmonės. 

Organizuosime patrauklias ekskursijas, kuriose galės 

dalyvauti ir tėvai, ir giminaičiai, artimieji. Vyks kryptingas 

užimtumas ir ugdymas net ir mokinių atostogų metu.  

Programos įgyvendinimo vieta: Salos etnokultūros ir 

informacijos centras. Neringos g. 7, LT-99350, Rusnė, 

Šilutės r. 

Rusnė 

19. 122000186 Virginija Rupainienė, 
laisvojis mokytoja. 

 

El. p.  

virginija.rp@gmail.com 

 

Mob. 8 643 30 185 

JAUNIMO 

ASMENYBĖS 

UGDYMAS 

KITA - 

Asmenybės 

ugdymams 

Programa skirta paaugliams ir jaunimui, kurie nori labiau 

pažinti save, savo talentą ir pašaukimą, kurie nori įgyti 

didesnį pasitikėjimą savimi, sėkmingai integruotis į 

šiuolaikinę visuomenę. Veikla organizuojama taip, kad 

apimtų visas asmenybės sritis: intelektinę (ugdomųjų šaltinių 

studijos, filmų peržiūros, diskusijos), dvasinę (dvasinės 

pratybos, rekolekcijos, kūrybinė veikla), socialinę, emocinę  

Ž. 

Naumiestis  

mailto:karcemavyga@gmail.com
mailto:karcemavyga@gmail.com
mailto:virginija.rp@gmail.com
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  (asmeninis)   (savęs pažinimo, bendradarbiavimo pratimai, ugdomosios 

išvykos), fizinę (ugdymas per žaidimus, dalyvavimas 

žygiuose). Susitikimai vyksta vieną kartą per savaitę. Į 

susitikimus kviečiami įvairūs svečiai. Išvykos 

organizuojamos savaitgaliais. Programos dalyviai turės 

galimybę ugdyti savo asmenybę: ugdysis didesnį 

pasitikėjimą savimi, plėtos socialinę kompetenciją, nukreiptą 

į gebėjimą draugiškai sugyventi su savo bendraamžiais ir 

kitais asmenimis, pozityviai spręsti konfliktines situacijas su 

savimi ir kitais, formuos pozityvias vertybes, mokysis mylėti 

save ir visą pasaulį.   

Programos įgyvendinimo vieta: Šilutės r. Žemaičių 

Naumiestis, Dariaus ir Girėno g. 5, Šv. Ark. Mykolo 

parapijos namai. 

 

20. 122000327 Kristina Surplė 

 laisvoji mokytoja 

 

El. p.  

kristuskele@gmail.com 

 

Mob. 8 699 33 497   

(asmeninis) 

 

SVEIKI IR 

LAIMINGI 

KITA -  

Sveikatos 

ugdymas 

Programos esmė – tai sąmoningai sudarytos sąlygos, kurių 

tikslas – ne tik suteikti žinių, bet ir padėti formuotis 

teigiamoms sveikatos atžvilgiu elgesio nuostatoms bei 

sveikos gyvensenos įgūdžiams, atkreipiant dėmesį į 

kasdieninių įpročių, vertybinių nuostatų, gebėjimų ir žinių 

bei supratimo visumą, kuri būtina savo ir kitų sveikatai 

palaikyti ir stiprinti. 

Programa skirta 5-12 klasių mokiniams. 

Vykdymo vieta – Šilutės rajono Vainuto gimnazija. 

Programos įgyvendinimo vieta: Šilutės r. Vainuto gimnazija, 

22 kabinetas. Tauragės g. 14, Vainutas, Šilutės rajonas. 

Vainuta

s 

21. 122000664 Audronė Miklovienė, 

laisvoji mokytoja. 

 

El. p.  

a.mikloviene@gmail.com 

 

 

Mob. 8 610 30 975  

VAIKŲ 

LAISVALAI-

KIO 

ŽAIDIMAI 

KITA-  

Žaidimai 

Programa skirta 7-10 metų amžiaus vaikams, norintiems 

turiningai leisti laisvalaikį žaidžiant įvairaus pobūdžio 

žaidimus. 

Užsiėmimai vyks vaikams saugiose aplinkose: klasėje, 

sporto salėje, lauke. 

Programos metu vaikai išmoks naujų žaidimų, gilins esamas 

ir įgys naujų žinių apie judriuosius, komandinius, stalo, 

mokomuosius, kompiuterinius, tradicinius lietuvių liaudies  

Juknaiči

ai 

mailto:kristuskele@gmail.com
mailto:a.mikloviene@gmail.com
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  (asmeninis) 

 

  žaidimus bei ratelius.  

Programos įgyvendinimo vieta: 

Šilutės r. Juknaičių pagrindinė mokykla, Beržų g. 2, 

Juknaičių k. 

 

22. 121100017 Juozas Endrius 

Vilkanauskas, 

laisvasis mokytojas. 

 

El. p.   

j.vilkanauskas@gmail.co

m 

 

 

Mob. 8 603 97 389 

(asmeninis) 

 

 

RUOŠIUOSI 

GYVENIMUI 

KITA - 

Integruota  

soc. įgūdžių, 

techn.  

Programa numato suteikti daugiau žinių apie gyvenimą 

šeimoje ir visuomenėje. Mokiniai įgis teorinių ir praktinių 

žinių  apie buitinius prietaisus ,elektrinius ir šaltkalvio 

įrankius, praktiškai išmoks saugiai jais naudotis, susipažins 

su jų įsigijimo ir garantinio remonto taisyklėmis. išmoks 

teisingai  sau pasirinkti dviratį, mopedą, sužinos apie 

pagrindinius jų gedimus ir remonto bei priežiūros darbus. 

Susipažins su vidaus degimo variklių tipais jų veikimo 

principais, automobilių tipais.  Išvykų dviračiais metu 

susipažins su Saugų seniūnijos ir kaimyninėmis istorinėmis 

vietovėmis, bei objektais, aplankysime pavyzdingai 

tvarkomas sodybas. Sukursime  ir pristatysime  video filmą. 

Programos įgyvendinimo vieta: Saugų Jurgio Mikšo 

pagrindinė mokykla, Saugos, Šilutės rajonas. 

Saugos  

23. 122000323 UAB „Šilutės leidyba“. 

laikraštis „Šilutės 

naujienos“, tel. 61 600. 

Vadovė Saulina 

Jokubauskaitė  

El. p. 

info@silutesnaujienos.lt; 

saaaulina@gmail.com 

 

Tel. (8 441) 61 600; 

 mob. 8 647 14 347 

(asmeninis) 

 

 

JAUNASIS 

ŽURNALIS-

TAS 

KITA -  

Žurnalistika 

Programa skirta skatinti mokinius būti pilietiškais, 

žingeidžiais, domėtis krašto kultūra ir švietimu.  

„Jaunojo žurnalisto“ programa padeda vaikams atrasti save, 

tikruosius savo pomėgius, ugdo ir tobulina publicistinius, 

kalbinės raiškos gebėjimus, komunikacijos, argumentacijos 

įgūdžius, žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą, 

fotografavimą,  trumpųjų vaizdo medžiagų filmavimą, jų 

koregavimą ir retušavimą. Kitaip tariant, dalyviai susipažins 

su žurnalisto ir fotografo darbu, domėsis aktualiomis krašto 

problemomis, stebės kultūrinį gyvenimą, dalyvaus įvairiuose 

renginiuose (parodose, koncertuose), mokysis užmegzti 

kūrybinius ryšius, geriau pažinti, komunikuoti, imti interviu, 

ir tai, galbūt padės apsispręsti, pasirenkant tinkamą profesiją 

ateityje. Programos įgyvendinimo vieta  -  Šilutė, Turgaus g. 

12 („Šilutės naujienų“ redakcija). 

Šilutė 

mailto:j.vilkanauskas@gmail.com
mailto:j.vilkanauskas@gmail.com
mailto:info@silutesnaujienos.lt
mailto:saaaulina@gmail.com
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ŠOKIS 

24.  Asta Maigienė,  

laisvasis mokytojas 

 

El. p.  

a.maigiene@gmail.com 

 

 

 

Mob. 8 698 46 320 

(asmeninis) 

 

 

 

MOKOMĖS 

ŠOKTI 

SPORTINIUS 

ŠOKIUS 

Šokis  Šokėjai bus skirstomi į tris grupes  pagal amžių ir pagal 

mokymo programą: 6-10 m. vaikų grupė; 11-18 m. jaunių ir 

jaunimo grupė; 6-10 m. mergaičių grupė. 

Š. m. balandžio mėnesį bus suorganizuotos sportinių šokių 

varžybos - „Pamario pora-2016“, gegužės mėn. - 

pasirodymas Šilutės miesto šventėje. Programos rezultatas  - 

koncertas tėveliams ir  miesto visuomenei Šilutės miesto 

šventėje. Šokėjai dalyvaus sportinių šokių varžybose 

„Pamario pora – 2016“. Dalyviai, pagal pageidavimą,  galės 

dalyvauti kitose sporinių šokių varžybose įvairiuose 

Lietuvos miestuose bei užsienyje.2016 m. rugpjūčio mėn. 

šokėjai galės treniruotis vasaros poilsio ir treniruočių 

stovykloje Rusnėje. Tai skatins pažinti save, kryptingai 

siekti pasirinktų tikslų, aktyviai ir kūrybingai veikti.2016 m. 

gruodžio mėnesį bus parodytas programos rezultatas  – 

Kalėdinis koncertas tėveliams ir  Šilutės visuomenei. Šokėjai 

dalyvaus Šilutės rajono tradiciniame šokių renginyje 

„Žiemos šokis“. Šis renginys skirtas labdarai. Ši veikla 

sudaro galimybę dalyvauti bendruomenės ir visuomenės 

gyvenime, bendrauti su bendraamžiais, lavina kūno judesius, 

koordinaciją, taisyklingą laikyseną. Ugdo  pasitikėjimą 

savimi.Užsiėmimai vyks - Atgimimo al. 3, Šilutės Vydūno 

gimnazija, Šilutė. 

Šilutė 

25.  Šokių klubas 

„Žvaigždūnė“.  

Vadovė Loreta 

Stanelienė. 
 

El. p. info@zvaigzdune.lt 

 

Mob. 8 670 15523  

(asmeninis) 

ĮVAIRIŲ 

STILIŲ 

ŠOKIAI 

Šokis Programa vyks Šilutės kultūros ir pramogų centre, 

choreografijos salėje, 106 kabinete. Dalyviai – 7-18 metų 

Šilutės rajono vaikai. Programos metu šokėjai bus 

supažindinami su klubo veikla, uždaviniais ir tikslais. Vaikai 

mokysis turiningai leisti laisvalaikį. Programos metu vyks 

šokių repeticijos, naujų šokių statymas, dalyvavimas 

koncertuose ir konkursuose. 

Šilutė 

mailto:a.maigiene@gmail.com
mailto:info@zvaigzdune.lt
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26.  Reminta Stoškuvienė, 

laisvasis mokytojas. 

 

El. p.  

remintaster@gmail.com 

 

Mob. 8 612 19 037 

(asmeninis) 

 

ŠOKIO MENO 

RAIŠKA 

Šokis Programos metu siekiama vaikus supažindinti su 

šiuolaikinio, modernaus šokio tendencijomis. Praktinių 

užsiėmimo metu išbandyti, atlikti, pajusti šių skirtingų šokių 

stilių. Prisidėti prie kūrybos, atskleidžiant individualius 

vaiko judesio, klausos, lankstumo, atlikimo funkcijas. 

 Šios programos pagalba vaikai įgyja gebėjimą valdyti savo 

kūną, koordinuoti emocinę ir fizinę išraišką. Didelis 

dėmesys bus skiriamas  taisyklingai laikysenai, muzikines 

klausos lavinimui, ritmo pajautimui. Ugdomas mokinių 

gebėjimas kritiškai mąstyti, mokytis bendrauti tarpusavyje, 

diskutuoti ir spręsti problemas. Programa įgyvendinama 4-9 

klasių mokiniams. Užsiėmimai vyksta Šilutės kultūros 

pramogų centre. Programos įgyvendinimo vieta: Šilutės 

kultūros pramogų centras,  Lietuvininkų g. 6, Šilutė. 

 

27. 120300119 Daiva-Audra 

Preikšienė, 

laisvasis mokytojas. 

 

El. p.  

d.preiksiene@gmail.com 

 

Mob. 8 650 92 583 

(asmeninis) 

 

LINIJINIAI 

ŠOKIAI 

Šokis Programos įgyvendinimo metu mokiniai išmoks Linijinių 

šokių derinių, susipažins su šio šokio istorija, žanro 

ypatumais. Šia programa siekiama suteikti mokiniams 

galimybę bendrauti ir bendradarbiauti grupėse, kurti savitą 

šokimo stilių, atsižvelgiant į šokio elementus. Mokinių 

amžiaus amplitudė plati 9-16m., tai moko mokinius 

pozityviai bendrauti, būti atsakingais, padėti kitiems ir 

priimti pagalbą. Programa „Linijiniai šokiai‘‘ vykdoma 

Šilutės r. Usėnuose, Usėnų pagrindinėje mokykloje aktų 

salėje.  

Usėnai 

28. 120300197 Rita Kurpeikytė, 

laisvoji mokytoja. 

 

El. p.  

ritukask@gmail.com 

 

Mob. 8 652 05 329 

(asmeninis) 

 

LIAUDIES 

ŠOKIŲ 

STUDIJA 

Šokiai Mokysis šokti  lietuvių liaudies šokius. Išmoks šokti naujų 

lietuvių liaudies šokių: jaunučių grupė  - „Putpelių pyragas“, 

„Baltijos gintarėliai“, „Žalią girią pasodinsim“, „Polkute“,  

„Čir virvir pavasaris“, „Stebuklingi obuoliai“, „Pupa“,  

„Paukštininkų polka“, „Gaidys“, jaunių grupė - 

„Tramtatalis“, „Linksmapolkė“, „Oi tas uodas“, jaunimo 

grupė  –„Ąžuolyno polka“, „Slinkis“, „Jadvygos polka“, 

„Pempel, pempel“. Koncertinė veikla: koncertai skirti 

mokytojų dienai, dalyvavimas respublikiniuose ir  

Šilutė  

mailto:remintaster@gmail.com
mailto:d.preiksiene@gmail.com
mailto:ritukask@gmail.com


 

1 2 3 4 5 6 7 

     tarptautiniuose šokių festivaliuose-konkursuose, koncertai 

Šilutės miesto bendruomenėje, šokėjai ruošis Klaipėdos 

dainų šventėje ir  būsimai moksleivių dainų ir šokių šventei 

2016. Programos įgyvendinimo vieta: Šilutės pirmoji 

gimnazija, K. Kalinausko g. 2. Šilutės Pamario pagrindinė 

mokykla, Žalgirio g. 16, Šilutė. 

 

29.  Solveiga Mockienė 
laisvoji mokytoja 

 

El. p.  

mosolesolveiga1@gmail.

com 

 

Mob. 8  683 95 995 

(asmeninis) 

 

TAUTINIS 

ŠOKIS. 

RUSNĖS 

JAUNIMO 

ŠOKIŲ 

BŪRELIS 

Šokiai Neformalaus ugdymo programos metu mokiniai išmoks 

lietuvių liaudies šokių pagrindinius žingsnius, jų derinius. 

Užsiėmimuose, kurie vyks Rusnės pagrindinėje mokykloje 

arba Salos etnokultūros ir informacijos centre, dalyvaus 13-

18 metų mokiniai.  

Programos pabaigą vainikuos pastatyti tautiniai šokiai, 

parengtos dvi koncertinės programos skirtos Rusnės 

miestelio  bendruomenei. 

Programos įgyvendinimo vieta: Šilutės r. Rusnės pagrindinė 

mokykla (Neringos g. 29, Rusnė 99349), 

Salos etnokultūros ir informacijos centras (Neringos g. 7, 

Rusnė 99350). 

Rusnė  

30. 120300098 

 
Lina Šaulytė, 

 laisvoji mokytoja. 

 

El. p.  

saulytelina@inbox.lt 

 

Mob. 8 673 43 409 

(asmeninis) 

PRAMOGINI

AI - 

BUITINIAI  

ŠOKIAI 

Šokiai Mokysimės pramoginio - buitinio šokių pagrindų. Šoksime 

pavieniui, poroje ir grupėje. Palaipsniui mokysimės 

pagrindinių šokių žingsnių, susikabinimų, figūrų ir judesių.  

Dalyvausime Vainuto gimnazijos ir bendruomenės 

koncertuose. Mokysimės šokiu išreikšti jausmus pagarbą, 

susižavėjimą, švelnumą, džiaugsmą 

Programos įgyvendinimo vieta: Tauragės g.14, Vainutas,  

Šilutės r. sav.  

Vainuta

s 

31. 120300082 Lina Šaulytė, 

 laisvoji mokytoja. 

El. p.  

saulytelina@inbox.lt 

 

Mob. 8 673 43 409 

(asmeninis) 

LIETUVIŲ 

LIAUDIES 

ŠOKIAI 

Šokiai Žaisdami, šokdami ir atlikdami kūrybines veiklas išmoksim 

koordinuotai judėti, išreikšti savo kūrybines galias žodžiu, 

judesiu. Šokti ne tik pavieniui, bet ir poroje, grupėje. 

Mokysimės lietuvių liaudies sceninių šokių, dalyvausime 

Vainuto gimnazijos ir bendruomenės koncertuose. 

Programos įgyvendinimo vieta: Tauragės g. 14, Vainutas, 

Šilutės r. sav. 

Vainuta

s 

mailto:mosolesolveiga1@gmail.com
mailto:mosolesolveiga1@gmail.com
mailto:saulytelina@inbox.lt
mailto:saulytelina@inbox.lt
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KALBOS 

32. 121400274 Eglė Jatautaitė-

Budrikienė, 

laisvoji mokytoja. 
 

El. p.  
eglėjat@yahoo.com 

 

Mob. 8 655 33 024 

(asmeninis) 

 

VOKIŠKAI 

KALBANTI 

EUROPA 

Kalbos „Vokiškai kalbanti Europa“, tai programa, jungianti įvairias 

sritis: geografiją, kultūrą, turizmą. Keliaudami per vokiškai 

kalbančias šalis (Vokietiją, Austriją, Šveicariją) mokiniai 

turės galimybę pažinti šias naujas vietas ir tuo pačiu įgyti 

naujus užsienio kalbos specifinius įgūdžius (suprasti įvairius 

geografinius pavadinimus, terminus). Programa suskirstyta 

etapais ir joje gali dalyvauti visi norintys, neturintys jokių 

vokiečių kalbos įgūdžių 

Programos įgyvendinimo vieta (nurodyti konkretų miestą, 

gyvenvietę, kaimą, patalpas, adresą)  

Šilutė, Martyno Jankaus pagrindinė mokykla, Sodų g. 7,  

trečias aukštas, 316 kabinetas. 

Šilutė  

33. 121400078 Rita Bernotienė, 

laisvoji mokytoja. 

 

El. p.  

ritabernote@gmail.com 

 

Mob. 8 650 87 619 

(asmeninis) 

STUDIJA  

,,JAUNASIS 

VERTĖJAS“ 

Kalbos  Programa skirta 11-14 metų  amžiaus vaikams, norintiems 

ugdyti savo anglų kalbos komunikacinę ir  tarpkultūrinę 

kompetencijas, atvirumą ir toleranciją kalbantiems užsienio 

kalba, kūrybingumą ir saviraiškos gebėjimus. Programoje 

numatytos aktyvios veiklos, kurios leis ugdyti ir lavinti 

praktinius įgūdžius ir gebėjimus –  gebėjimą aiškiai, 

suprantamai reikšti mintis anglų kalba, lavinti atmintį,  

tobulinti sakytinio ir rašytinio teksto suvokimą anglų kalba. 

Užsiėmimų metu vaikai bus ugdomas vaikų kūrybiškumas, 

savarankiškumas, bendravimo įgūdžiai, pasitikėjimas 

savimi, gebėjimas dirbti individualiai, poromis ir 

grupelėmis. 

Užsiėmimai vyks Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje 

mokykloje. 

Šilutė  

TEATRAS 

34. 120400071 Rimvydas Petrauskis, 
laisvasis mokytojas. 

 

El. p.  

RIMPETR@gmail.com 

JAUNIMO 

SCENA 

Teatras Skirta vaikų grupei 13-18 metų amžiaus iš Katyčių 

seniūnijos. Teatro užsiėmimai, kurių metu bus puoselėjamas 

vidinis ir išorinis laisvumas, sceninis dėmesys, vaizduotė, 

balso valdymo įgūdžiai. Vaikai ugdys vaidinimo kūrimo 

gebėjimus, viešą kalbėjimą bei vaidins trumpus draminius 

 

mailto:eglėjat@yahoo.com
mailto:ritabernote@gmail.com
mailto:RIMPETR@gmail.com
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  Mob. 8 603 27 933 

(asmeninis) 

 

 

  vaidinimus. Susipažins su Lietuvos ir užsienio teatro raida.  

Užsiėmimai vyks Šilutės r. Katyčių pagrindinės mokyklos 

Atviroje jaunimo erdvėje „KJ loftas“. Šilutės g. 5, Katyčių 

mstl., Šilutės r. 

Katyčiai 

35. 120400219 Aušra Judeikienė, 

laisvoji mokytoja. 

 

 

El.p. 

aushra.j@gmail.com 

 

Mob. 8 675 04 840 

(asmeninis) 

 

TEATRO 

BŪRELIS 

„PASAKŲ 

GAUDYKLĖ“ 

Teatras Programa skirta vaikams, norintiems įgyti sceninės patirties, 

mokantis teatro raiškos. Kviečiami dalyvauti vaikai nuo 7 iki 

18 m. Programos esmė - gyvas kūrybinis procesas, žaidimas, 

o ne galutinis rezultatas. Teatro būrelio programa leis 

vaikams turiningai praleisti laisvalaikį, lavins bendravimo ir 

komunikavimo įgūdžius. Programos turinį sudarys teoriniai 

ir praktiniai užsiėmimai, žaidimai, skirti ugdyti sceninę 

kalbą, laikyseną. Vaikai galės pasirinkti, ką mėgsta: kurti 

scenarijus, vaidinti, režisuoti, gaminti dekoracijas ir 

kostiumus, vaidinti savo bendraamžiams, tėveliams, 

bendruomenei. 

Programos įgyvendinimo vieta: Saugų vaikų globos 

namuose, Mažosios Lietuvos g. 2, Saugų k., Šilutės rajonas. 

Saugos 

36. 120400173 Rita Bernotienė, 

 laisvoji mokytoja 

 

El. p.  

ritabernote@gmail.com 

 

Mob. 8 650 87 619 

 

LĖLIŲ 

DIZAINO IR 

TEATRO 

STUDIJA 

Teatras 

 Techninė 

kūryba  

Programa skirta 7-12 metų vaikams, norintiems ugdyti savo 

kūrybinius gebėjimus. Lėlių teatras daro įtaką asmenybės 

tobulėjimui. Jis padeda spręsti mokomuosius-

auklėjamuosius uždavinius, ugdo vaikų vaizduotę, jausmus, 

kūrybiškumą, suteikia vaikams daug teigiamų emocijų. 

Programos metu mokiniai kurs įvairaus dizaino lėles, 

susipažins su vaidybos, retorikos pagrindais. Atlikdami 

praktines užduotis, įgis daugiau pasitikėjimo savimi, 

teigiamai save vertins, dalyvaus mokyklos kultūriniame 

gyvenime. Programa bus vykdoma Šilutės Martyno Jankaus 

pagrindinėje mokykloje. 

Šilutė 

 

SPORTAS 

37. 120500075 

 

 

Aleksandras 

Pancerovas, 

laisvasis mokytojas. 

RANKŲ 

LENKIMAS 

Sportas Programa skatins vaikų fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną, 

domėjimąsi rankų lenkimo sportu. Susipažins su rankų 

lenkimo sporto istorija, stebės rankų lenkimo varžybų vaizdo 

 

mailto:aushra.j@gmail.com
mailto:ritabernote@gmail.com


 

1 2 3 4 5 6 7 

  El. p.  

mersedesa@gmail.com 

 

Mob. 8 699 66 195 

(asmeninis) 

  įrašus, bus supažindinami su rankų lenkimo technika, 

mokysis ją atlikti praktiškai. Programa skirta 12-19 metų 

vaikams ir jaunuoliams. Programos įgyvendinimo vieta: 

Tilžės g. 32A, Šilutė. 

Šilutė  

38.  Bronius Mulskis, 

laisvasis mokytojas. 

 

El. p.  

bronius.mulskis@gmail.c

om 

 

Mob. 8 618 44 939 

(asmeninis) 

 

JAUNŲJŲ 

METIKŲ 

RUOŠIMAS 

Sportas Vaikai, dalyvaudami NVŠ (neformaliojo vaikų švietimo) 

lengvosios atletikos „Jaunųjų metikų ruošimo“ programos 

tęsinyje, galės sistemingai plėsti pasirinktos lengvosios 

atletikos žinias, stiprinti fizinius gebėjimus ir įgūdžius. 

Kryptingai puoselėjamos vaikų sveikatą stiprinančios fizinio 

aktyvumo nuostatos bei gebėjimai. Gabiausieji turės 

galimybę tobulėti pasiriktoje rungtyje ir tapti šalies 

lengvosios atletikos varžybų nugalėtojais, o taip pat Lietuvos 

mokinių rinktinės nariais. Apie programos vykdymą ir 

pasiektus vaikų rezultatus informuojama rajono žiniasklaidą. 

Išsamią informaciją mokiniai randa mokyklos elektroninėje 

svetainėje. Programos įgyvendinimo vieta: Vilkyčių 

pagrindinė mokykla. Šilutės r., Vilkyčių k., Veiviržo g. 16.                                                                 

Mokyklos sporto aikštynas, sporto salė. 

Vilkyčiai 

39.  Sporto ir sveikatingumo 

centras ,,Atėnai“.  

Vadovas Edgaras 

Lukoševičius. 

 

 El. p. 

kapucinas@hotmail.com 

 

Telefono numeris 8 606 

54206 

 

LENGVOJO 

KULTŪRIZM

O 

TRENIRUOTĖ

S 

SPORTAS Ši programa skirta Šilutės miesto ir rajono 9 – 12 kl. 

moksleiviams. Taip pat į programą norime įtraukti ir kitų 

sporto šakų sportininkus norinčius individualiai pagerinti 

savo fizines savybes. Užsiėmimai vyks Gluosnių 13B 

esančioje treniruoklių salėje. Salėje yra 50 treniruoklių, todėl 

vienu metu gali dirbti daug žmonių. Lengvojo kultūrizmo 

treniruočių specifika skiriasi nuo grupinių užsiėmimų tuo, 

kad  treneris individualiai kiekvienam  sudaro programą 

pagal fizines galimybes ir poreikius. Moksleiviams fizinis  

pasiruošimas bus nustatomas su salėje esančiais kardio 

treniruokliais, kurie turi testavimo funkciją. Šis ugdymo 

procesas yra geresnis, negu dirbant grupėje, nes treneris gali  

mokyti individualiai. Moksleiviai neskirstomi į grupes, todėl 

gali pasirinkti treniruočių laiką du kartus per savaitę, jiems  

Šilutė  

mailto:mersedesa@gmail.com
mailto:bronius.mulskis@gmail.com
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mailto:kapucinas@hotmail.com
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     patogiomis savaitės dienomis nuo 14.00 – 18.00 val. 

Programos įgyvendinimo vieta: Gluosnių g. 13B, Sporto ir 

sveikatingumo centras „Atėnai“. 

 

40. 120500300 Saulius Žičkus, 

 laisvasis mokytojas 

 

El. p.  

saulius.zickus@gmail.co

m 

 

Mob. 8 682 84 994 

(asmeninis) 

LAUKO 

TENISAS 

Sportas Mokiniai susipažins su lauko teniso žaidimo taisyklėmis, 

varžybų organizavimo praktika.  

Kiekvieno užsiėmimo pradžioje atliekami apšilimo, raumenų 

tempimo pratimai, po to mokoma teniso žaidimo elementų. 

Užsiėmimų metu mokiniams ugdomas poreikis rūpintis 

fizine sveikata, siekti tikslų, pasitikėti savo jėgomis, taip pat 

rizikuoti ir mokytis iš patirties. 

Programos įgyvendinimo vieta: Šilutės pirmosios gimnazijos 

sporto salė, K. Kalinausko g. 2 

Atidėta 3 mėn. 

Šilutė  

41. 120500639 Vilija Parnarauskienė, 

 laisvoji mokytoja. 

 

 El. p.  

vilijaparnarauskiene@gma

il.com; 

 

 Mob. 8 633 56 186 

(asmeninis);  

tel. 59 614, 

el. p. 

vidmok@znaumiestis.sil

ute.lm.lt 

SVEIKI, 

FIZIŠKAI 

AKTYVŪS 

VAIKAI – 

LAIMINGI 

VAIKAI 

Sportas Programa skirta įvairaus amžiaus gimnazijos moksleiviams 

norintiems mokytis įvairių sporto šakų, aktyvaus 

laisvalaikio praleidimo būdų, tobulinti pasirinkto sporto 

žaidimo įgūdžius, mėgstantiems dalyvauti varžybose. 

Pagrindinės sporto šakos: tinklinis ir tenisas. Taip pat 

kviečiame mokytis ir treniruotis, bei dalyvauti rankų 

lenkimo, šaškių, šachmatų, smiginio, ilgų nuotolių bėgimo 

varžybose. Sportuoti moksleiviai kviečiami laisvalaikiu ir 

paskirtomis valandomis pagal darbo grafiką. Programos 

įgyvendinimo vieta: Žemaičių Naumiesčio gimnazija, 

Dariaus ir Girėno g. 17, Ž. Naumiestis, Šilutės rajonas. 

 

Žemaičių 

Naumiestis  

42.  Asociacija  Šilutės 

sporto klubas „Atėnė“. 
Jūratė Gricevičienė, 

Vadovės  Inga Mikutytė,  

Justina Aukštuolytė. 

 

El. p.  

AEROBIKA. 

AEROBINĖ 

GIMNASTIKA 

Sportas 

Šokis 

Aerobikos programa yra  nemokama ir skirta moksleiviams 

niekada nelankiusiems aerobikos. Pasirinkdami aerobikos  

programą moksleiviai galės  du   kartus  per savaitę lankyti 

grupinius užsiėmimus, kurių metu  susipažins su 

pagrindiniais aerobikos žingsniais, jų junginiais,  atliks 

pratimus lavinančius skeleto raumenis atsakingus už 

taisyklingą laikyseną , sužinos apie fizinio aktyvumo naudą,  

Šilutė  

mailto:saulius.zickus@gmail.com
mailto:saulius.zickus@gmail.com
mailto:vilijaparnarauskiene@gmail.com
mailto:vilijaparnarauskiene@gmail.com
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  jurate.griceviciene@gmai

l.com 

 

Mob. 8 687 93 628 

(asmeninis) 

 

  galės išreikšti save atlikdami įvairius  šokių judesius. Šilutės 

sporto klube „Atėnė“ vykstantys aerobikos užsiėmimai 

skiriasi nuo kitu sportinių užsiėmimų, tuo kad treniruotės 

vyksta aerobikai pritaikytose salėse ir ugdymo metu 

naudojama  profesionali įranga: step. platformos, kamuoliai, 

guminės juostos  ir kt. priemonėmis, atsižvelgiant į grupėje 

dalyvaujančių moksleivių fizinį pasiruošimą. Aerobinės 

gimnastikos užsiėmimus galės  lankyti moksleiviai 

siekiantys dalyvauti  varžybose bei šokių konkursuose. Šie 

užsiėmimai vyks tris kartus per savaitę. Programos 

įgyvendinimo vieta: Gluosnių 13B, Šilutė 

 

43. 120501057 Aldona Rauktienė, 

 laisvoji mokytoja. 

 

El. p.  

aldonarauktiene@gmail.c

om 

 

 

Mob.8 686 81 898 

(asmeninis) 

 

SPORTUOJA

ME IR 

ESAME 

SVEIKI 

Sportas         Programa skirta vaikų sveikatinimui, fizinio aktyvumo 

stiprinimui, turiningam laisvalaikio praleidimui. Programos 

vykdymo metu mokiniai susipažins su kūno kultūros svarba 

žmogaus organizmui, jo sveikatai.  Praktinių užsiėmimų 

metu daug laiko praleis sportuodami, aktyviai judėdami. 

Vaikai įtvirtins tinklinio ir krepšinio žaidimų įgūdžius, įgis 

žinių apie judėjimo naudą žmogaus organizmui, jo sveikatai. 

       Pasibaigus programos vykdymo laikotarpiui, mokiniai 

pamėgs aktyvų sportą, taps sveikesni, daugiau laiko praleis 

judėdami. Programos įgyvendinimo vieta: Programa skirta 

Usėnų seniūnijos Usėnų, Žemaitkiemio, Svaraitkiemio, 

Kavolių, Stremenių  ir Galzdonų kaimų 8–18 metų vaikams. 

Usėnai 

44. 120500089 Lina Leikuvienė, 

 laisvoji mokytoja. 

 

 

 El. p. 

leikuviene.lina3@gmail.c

om 

 

Mob. 8 615 52 284 

(asmeninis) 

VAIKŲ 

BENDRAS 

FIZINIS 

PARENGIMA

S 

Sportas Programa skirta visiems mokyklinio amžiaus vaikams, 

norintiems sustiprėti fiziškai bei pagerinti bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius.  

 Programa, pradinio ugdymo  amžiaus mokiniams, gali būti 

taikoma kaip prevencinė priemonė netaisyklingos laikysenos 

sutrikimams, pagrindinio  ugdymo amžiaus mokiniams - 

siekiant tobulinti fizinius ir socialinius gebėjimus, o 

vidurinio ugdymo mokiniams - puiki galimybė plačiau 

susipažinti su Vidaus reikalų ministerijos profesijomis 

reikalaujančiomis fizinio pasirengimo (policijos, pasienio,  

Šilutė  

mailto:jurate.griceviciene@gmail.com
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     krašto apsaugos ir kt.), pagalba ruošiantis stojamiesiems 

egzaminams. 

Programos įgyvendinimo vieta: Programa įgyvendinama 

Šilutėje. Atsižvelgiant į sezoniškumą ir oro sąlygas 

užsiėmimai vyksta: Sodų g. 7 (sporto salė, stadionas), 

Stadiono g.12 (centrinis miesto stadionas), Barzdūnų miškas 

(Nemuno g.). 

 

45. 120500867 Alina Urbonienė, 

laisvoji mokytoja. 

 

El. p. 

alina.urboniene@gmail.c

om 

 

Mob. 8 657 76 656 

(asmeninis) 

 

RITMINĖ 

GIMNASTIKA 

Sportas Programa skirta Šilutės ir Grabupių (atskiros  grupės) 7-12 

metų vaikams. Skambant muzikai, fizinių pratimų, junginių 

pagalba, lavinamas vikrumas, koordinacija, lankstumas, 

jėga, ritmo pajautimas, taisyklinga laikysena. Fiziniai 

pratimai, akrobatikos elementai, šokių judesiai suteikia daug 

džiaugsmo. Dirba pagrindinės raumenų grupės, didinamas 

fizinis darbingumas, reguliuojamas krūvis 

Programos įgyvendinimo vieta: Šilutė, K. Kalinausko g. 10, 

LT-99130, Šilutės Žibų pradinė mokykla, aktų salė; 

Grabupių k., Šilutės sen., Šilutės r. sav. LT-99152, Šilutės 

Žibų pradinės mokyklos Grabupių skyrius. 

Šilutė  

46. 120500228 Artūras Silius, 

 laisvasis mokytojas. 

 

El. p. siliusa@gmail.com 

 

Mob. 8 687 39 657 

(asmeninis) 

 

STALO 

TENISAS 

Sportas Programa skirta 3-11 klasių mokiniams. Treniruočių ir 

varžybų metu įgis gebėjimų veikti komandoje. Mokiniai bus 

užimti, mokysis judėti, propaguos sveiką gyvenseną bei 

aktyvų gyvenimo būdą. Bus organizuojamos tarpusavio 

varžybos, mokiniai įgis varžybų organizavimo patirties. 

Užsiėmimai vyks du kartus savaitėje. Vienas iš svarbiausių 

tikslų bus išmokyti taisyklingų stalo teniso žaidimo 

elementų, juos tinkamai suformuoti ir parengti žaidimui. 

Ypatingą dėmesį bus skiriama žaidimo technikai, greičio, 

jėgos ugdymui, koordinacijos lavinimui. Naudosime įvairų 

sportinį inventorių (raketes, kamuoliukus, šokdynes, 

gimnastikos suolelius ir kitas pagalbines priemones).  

Mokantis šio žaidimo bus ugdoma valdyti emocijas  ir 

jausmus, siekiama užsibrėžtų tikslų, mokomasi laikytis 

duoto žodžio, išklausyti, išsakyti mintis, gerbti kitų jausmus,  

Šilutė  

mailto:alina.urboniene@gmail.com
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     poreikius ir įsitikinimus. Programos įgyvendinimo vieta: 

Šilutė, Lietuvininkų g. 38. 

 

47.  Artūras Silius, 

laisvasis mokytojas. 

 

El. p. siliusa@gmail.com 

 

 

Mob. 8 687 39 657 

(asmeninis) 

 

SAVIGYNOS 

IMTYNIŲ 

ABC 

Sportas 

 

Treniruočių ir varžybų metu įgis gebėjimų veikti 

individualiai. Užsiėmimai vyks vieną kartą savaitėje. Vienas 

iš svarbiausių tikslų savigynos imtynių populiarinimas 

jaunimo tarpe, taip pat išmokyti taisyklingų savigynos 

imtynių veiksmų, juos tinkamai parengti ir atlikti. Ypatingą 

dėmesį skirsime savisaugos veiksmams, savigynos imtynių 

pagrindams, metimų pasirengimui ir jų atlikimui, greičio, 

jėgos ugdymui, koordinacijos lavinimui. Naudosime 

savigynos imtynių kilimus, įvairų sportinį inventorių (  

šokdynes, gimnastikos suolelius ir kitas pagalbines 

priemones). Mokantis savigynos imtynių bus ugdoma 

valdyti emocijas  ir jausmus, siekiama užsibrėžtų tikslų, 

mokomasi laikytis duoto žodžio, išklausyti, išsakyti mintis, 

gerbti kitų jausmus, poreikius ir įsitikinimus. Programos 

įgyvendinimo vieta: Juknaičiai, Beržų g. 2. 

Juknaičiai 

48. 120501068 Justina Aukštuolytė, 
laisvoji mokytoja. 

 

El. p. 

justina0812@gmail.com 

 

Mob. 8 671 32 992 

(asmeninis) 

 

AEROBIKA 

IR KŪNO 

DIZAINAS 

Sportas 

 Šokis 

Ši programa skirta pagrindinių klasių moksleiviams, kurios 

metu ugdomos kraujotakos ir kvėpavimo sistemos funkcinės 

galios, fizinės ypatybės: jėga, ištvermė, greitumas, 

koordinacija, lankstumas. Užsiėmimų metu lavinami 

grakštaus ir estetiško judesių atlikimo įgūdžiai, ritmo pojūtis, 

judesio kultūra. Vaikai susiformuos taisyklingą laikyseną, 

sustiprins atskiras raumenų grupes, išugdys fizines galias. 

Programos įgyvendinimo vieta: 

M. Mažvydo g. 4, Gardamo mstl., Gardamo sen., Šilutės r. 

sav.; Gluosnių g. 13B, sporto klubas „Atėnė“, Šilutė. 

Gardam

as, 

Šilutė  

49. 120501075 Simona Venckienė, 
laisvoji mokytoja. 

 

 El. p. 

simona.venckiene86@gm

ail.com 

AEROBIKA 

IR ZUMBA 

VAIKAMS 

 

Sportas 

 Šokis 

Programos metu vaikai mokysis atlikti taisyklingai pratimus 

taip pat ir šokių elementus. Užsiėmimai vyks du kartus per 

savaitę, taip pat vaikai stiprins savo fizinį pasirengimą, 

stiprins savo sveikatą ir ištvermę. Užsiėmimo metu vaikai 

mokysis aktyviai ir kūrybingai išreikšti savo mintis. 

Užsiėmimai vyks Kintų daugiafunkciniame centre  

Kintai  

mailto:siliusa@gmail.com
mailto:justina0812@gmail.com
mailto:simona.venckiene86@gmail.com
mailto:simona.venckiene86@gmail.com
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  Mob. 8 657 72 266 

(asmeninis) 

 

  Kuršių g. 23. 

Programos įgyvendinimo vieta: Šilutės r., Kintai, Kuršių g. 

23, Kintų daugiafunkcinis centras. 

 

50. 120300519 

 

 

Lina Diktanaitė-

Blusienė, 
laisvoji mokytoja. 

 

El. p.  

LINADIKTANAITE@G

MAIL.COM 

 

Mob. 8 609 65 961 

(asmeninis) 

SPORTINIAI 

ŠOKIAI  

Sportas 

 

Mokyti sportinių šokių, suteikti žinių apie šokių ir sporto 

naudą, lavinti teisingą stovėseną ir laikyseną, skatinti rinktis 

sveiką gyvenimo būdą, ugdyti savarankiškumą, toleranciją. 

Vaikai dalyvauja varžybose, pasirodymuose, siekia 

užsibrėžtų tikslų, gilina šokių žinias, lavina kūną. 

Programos įgyvendinimo vieta: Šilutės Pamario pagrindinė 

mokykla, Žalgirio g. 16, Šilutė, aktų salė. 

Šilutė  

51. 120500478 Bronius Mackevičius, 

 laisvasis mokytojas. 

 

El. p.: 

vilija.mickeviciene@gma

il.com 

 

Mob. 8 612 15 009 

 

SPORTINIŲ 

ĮGŪDŽIŲ 

FORMAVIMA

S PER 

FUTBOLĄ IR 

JUDRIUOSIU

S ŽAIDIMUS 

Sportas Skirta 1-11 klasių mokiniams. Vaikai ir jaunimas susipažins 

su futbolo pradmenimis, jo atsiradimo istorija, sportiniais 

judriaisiais žaidimais. Treniruočių, varžybų metu įgis 

gebėjimų veikti komandoje. Mokiniai bus užimti, mokysis 

judėti, propaguos sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą, bus 

organizuojamos įvairios sportinės varžybos, mokiniai įgis 

varžybų organizavimo patirties. Svarbiausias tikslas – 

išmokti taisyklingų futbolo žaidimo elementų. Bus žaidžiami 

ir kiti judrieji žaidimai, skiriamas dėmesys žaidimo 

technikai, greičio, jėgos ugdymui, koordinacijos lavinimui. 

Ugdysis emocijos, jausmai, ryžtas siekti tikslų, mokomasi 

laikytis duoto žodžio, išklausyti, išsakyti mintis, gerbti kitus.           

Programos įgyvendinimo vieta: Šilutės r. Kintų pagrindinė 

mokykla. 

Kintai 

52. 120500414 Algimantas Savickas, 
laisvasis mokytojas. 

 

Mob. 8 687 60 566 

(asmeninis) 

TINKLINIO 

PRADINIO 

UGDYMO 

PROGRAMA 

Sportas  Programa skirta 9–18 metų amžiaus vaikams, norintiems 

išreikšti save ir įgyti pradinių žinių apie tinklinį, įgyti šios 

sporto šakos įgūdžių bei stiprinti bendrąsias ir specialiąsias 

kompetencijas. Pagrindinė ugdymo organizavimo forma – 

grupinės pratybos ir varžybos. Programoje: sporto žaidimų 

teorijos pagrindai, sporto praktika, varžybų veikla.  

Saugos 

mailto:LINADIKTANAITE@GMAIL.COM
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     Programoje numatytos aktyvios veiklos, vyrauja praktiniai 

ugdymo metodai, kurie leis ugdyti ir lavinti praktinius 

įgūdžius bei gebėjimus. Baigęs programą vaikas sustiprės 

fiziškai, turės teorinių ir praktinių žinių apie tinklinio sporto 

šaką, gebės savarankiškai žaisti tinklinį ir kitus komandinius 

sporto žaidimus derindamas savo veiksmus su komandos 

draugais, įgis darbštumo, atkaklumo, atsakomybės, emocijų 

valdymo, valios ir kitų asmeninių savybių. Programa vyks 

Šilutės rajono Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos 

sporto salėje. 

 

53. 120500288 Rimvydas Petrauskis, 
laisvasis mokytojas. 

 

El. p.  

RIMPETR@gmail.com 

 

Mob. 8 603 27 933 

(asmeninis) 

SPORTUOK 

LINKSMAI 

Sportas Numatomos dvi  mišrios grupės 15 vaikų 13-14 metų 

amžiaus ir 15 vaikų 15-18 metų amžiaus, iš Katyčių 

seniūnijos. Užsiėmimai vaikams, leis patirti džiaugsmą, 

susijusį su judėjimo ir  komandinių   žaidimų krepšinio ir 

tinklinio žaidimu. Vaikai išmoks susikaupti, koncentruoti 

dėmesį, pasitikėti savimi, teigiamai nusiteikti, atsipalaiduoti, 

bendrauti su bendraamžiais ir kt. Veiklos vyks Šilutės r. 

Katyčių pagrindinės mokyklos Atviroje jaunimo erdvėje „KJ 

loftas“. Šilutės g.5, Katyčių mstl., Šilutės rajonas. 

Katyčiai 

54. 120500425 Danguolė Černeckytė, 

laisvoji mokytoja. 

 

El. p.  

cerneckyte1969@gmail.c

om 

 

Mob. 8 656 15 125 

(asmeninis) 

 

 

SPORTINIAI 

ŽAIDIMAI 

Sportas Programos tikslas formuoti ir tenkinti vaikų poreikį 

sportuoti, lavinti fizines ir psichologines ypatybes, formuoti 

sveikos gyvensenos įgūdžius. Žaidžiant sportinius žaidimus 

lavėja judėjimo įgūdžiai, gebėjimas greitai priimti 

sprendimus. Dalyvaudamas šioje programoje vaikas 

sustiprės fiziškai, morališkai, įgys  žinių apie  sporto 

žaidimus ir jų naudą. Gebės savarankiškai žaisti įvairius 

sporto žaidimus. Dalyvaus vykdomose sportinėse varžybose 

su kitų mokyklų mokiniais, teisėjaus. 

Programos įgyvendinimo vieta: Vilkyčių pagrindinė 

mokykla, sporto salė, Veiviržo g. 16, Šilutės r. 

Vilkyčia

i 

55.  Šilutės stalo teniso 

klubas ,,Varmas“. 
Vadovas Jonas Piekautas. 

STALO 

TENISO 

ŽAIDIMAI  

Sportas Programa skirtas suburti kiemo paauglius į stalo teniso 

bendruomenę, kad išmoktų teisingai žaisti stalo tenisą, 

bendrauti kolektyve, palaikyti vienas kitą.  

Traksėdžiai 

mailto:RIMPETR@gmail.com
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  El. p. 

jonaspiekautas@gmail.co

m; 

 

Mob. 8 606 10 974 

(asmeninis) 

JAUNIMUI  komandiniame žaidime, ugdyti valingumą ir atsidavimą 

komandai, tobulesniems vaikams sudaryti sąlygas kelti 

meistriškumą. Programos įgyvendinimo vieta: Šilutės sen., 

Traksėdžių k., Šilojų g. 15, Traksėdžių pagrindinės 

mokyklos sporto salė. Programa skirta 7-16 metų Traksėdžių 

k. ir aplinkinių kaimų bei soduose gyvenančių vaikų 

užimtumui. 

 

56. 120500177 Rimas Čeliauskas, 
laisvasis mokytojas. 

 

El. p.  

rimceli@yahoo.com 

 

Mob. 8 656 31 640 

(asmeninis) 

 

FUTBOLO 

TRENIRUOTĖ

S 

Sportas Teoriniai ir praktiniai futbolo užsiėmimai, ugdant fizinius ir 

dvasinius įgūdžius. Programa skirta įvairaus mokyklinio 

amžiaus berniukams ir mergaitėms. Vaikai turi turėti 

sportinę aprangą, pritaikytą oro sąlygoms. Treniruotėse 

mokinsime futbolo technikos-taktikos įgūdžius, dalyvausime 

varžybose. Vaikų sveikata yra vaikų ir tėvų atsakomybė.   

Programos įgyvendinimo vieta: Šilutės r. Saugų Jurgio 

Mikšo pagrindinės mokyklos stadione arba sporto salėje. 

Šilutės pirmosios gimnazijos, Gluosnių gatvės futbolo 

manieže ir Vydūno sporto salėje. 

Saugos 

 Šilutė  

57. 120300121 Vincas Murauskas, 
laisvasis mokytojas. 

 

El. p. 

vincas.murauskas@gmail

.com 

 

Mob.  8 686 37 756 

(asmeninis) 

BOKSO 

PRADMENŲ 

MOKYMAS 

IR ĮGŪDŽIŲ 

LAVINIMAS 

Sportas Pratinti 7-18 metų amžiaus vaikus  ir jaunuolius aktyviai 

sportuoti, padėti pajusti judėjimo džiaugsmą, suteikti sveikos 

gyvensenos supratimą, išmokyti bokso sporto šakos 

pradmenų. Bus vykdomos įvairios estafetės, žaidimai su 

bokso elementais. Vaikai bus skatinami ir programai 

pasibaigus lankyti sportines treniruotes. Programa skirta 

Šilutės miesto  ir Vainuto seniūnijos mokiniams. 

 Užsiėmimai vyks Šilutė, Vilų g. 13A ir Šilutės r. Vainuto  

gimnazijos sporto salėje. 

Vainutas 

Šilutė  

_____________________________________________ 
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