
 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS,  

VYKDOMOS 2020 M. SPALIO–GRUODŽIO  MĖN.   

 

Eil. 

Nr. 

Teikiančios programą 

organizacijos 

pavadinimas 

KTPRR 

KODAS 

Kontaktai 

Programos pavadinimas 

Programos anotacija, pateikta programos teikėjų 

(tekstas – nekoreguotas) 

1. VšĮ „American English 

School“ Klaipėdos 

filialas 

121400679 Agnė Vertinskienė,  

8 689 06486, 

klaipeda@ames.lt 

„Bendrauk drąsiai. III 

dalis“ (anglų kalba 

Klaipėdos miesto 7–9 

metų mokiniams) 

Bendravimas - tai įgūdis, kurio tu gali išmokti. Tai tas 

pats, kas važiuoti dviračiu ar rašyti. Jeigu nori ties tuo 

dirbti, pagerinsi visus gyvenimo etapus. (B. Treisis). 

Neformaliojo švietimo programa „Bendrauk drąsiai“ III 

dalis. Klaipėdos miesto 7-9 metų moksleiviams sukuria 

erdvę ugdyti kūrybingą, savimi pasitikintį ir gebantį 

visapusiškai komunikuoti žmogų, puikiai valdantį 

informacijos pateikimą anglų kalba. Pasitelkiant 

šiuolaikiniame pasaulyje gyvenančiam jaunam žmogui 

aktualias temas, lavinamas gebėjimas aiškiai formuluoti 

ir sklandžiai reikšti mintis, nesivaržant užmegzti ryšį. 

Programa pasižymi interaktyvių veiklų įvairove, skirta 

atskleisti programos dalyvių asmeninius, bendravimo 

bei tarpkultūrinius įgūdžius. Sėkmingas bendravimas 

užsienio kalba yra dažniausiai ne retas talentas, o 

įgūdžiai, kurių gali išmokti kiekvienas. Baigę 

programą, 7-9 metų moksleiviai atras, kad bendravimas 

gali būti džiaugsminga ir maloni patirtis, o įgyti įgūdžiai 

padės atrasti naujus draugus, pažinti naujas šalis, padės 

susirasti papildomos informacijos 

2. VšĮ „American English 

School“ Klaipėdos 

filialas 

121400680 „Viešojo kalbėjimo 

pagrindai. III dalis“ 

(anglų kalba Klaipėdos 

miesto 10–14 metų 

mokiniams) 

Įtaigi iškalba - tai dovana, leidžianti palenkti pašnekovo 

protą ir širdį savo naudai.(Ž. Labriujer). Neformaliojo 

švietimo programa „Viešojo kalbėjimo pagrindai. III 

dalis“ Klaipėdos miesto 10-14 metų moksleiviams 

sukuria erdvę ugdyti kūrybingą, savimi pasitikintį ir 

gebantį visapusiškai komunikuoti žmogų, puikiai 

valdantį žodinius informacijos perteikimo būdus anglų 

kalba. Pasitelkiant šiuolaikiniame pasaulyje 

gyvenančiam jaunam žmogui aktualias temas, 

lavinamas gebėjimas aiškiai formuluoti ir sklandžiai 
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reikšti mintis, nesivaržant pristatyti savo nuomonę prieš 

auditoriją. Programa pasižymi interaktyvių veiklų 

įvairove, skirta atskleisti programos dalyvių 

asmeninius, bendravimo bei tarpkultūrinius įgūdžius. 

Viešasis kalbėjimas yra dažniausiai ne retas talentas, o 

įgūdžiai, kurių gali išmokti kiekvienas. Baigę 

programą, 10-14 metų moksleiviai atras, kad viešasis 

kalbėjimas gali būti džiaugsminga ir maloni patirtis, o 

įgyti įgūdžiai padės atrasti naujus kelius, siekiant 

asmeninių tikslų 

3. VšĮ „American English 

School“ Klaipėdos 

filialas 

121400681 „Viešojo kalbėjimo 

menas. III dalis“ (anglų 

kalba Klaipėdos miesto 

15–19 metų mokiniams) 

Įtaigi iškalba - tai dovana, leidžianti mums palenkti 

pašnekovo protą ir širdį savo naudai.(Ž. Labriujer). 

Neformaliojo švietimo programa „Viešojo kalbėjimo 

menas. III dalis“ Klaipėdos miesto 15-19 metų 

moksleiviams sukuria erdvę ugdyti kūrybingą, savimi 

pasitikintį ir gebantį visapusiškai komunikuoti žmogų, 

puikiai valdantį žodinius informacijos perteikimo būdus 

anglų kalba. Pasitelkiant šiuolaikiniame pasaulyje 

gyvenančiam jaunam žmogui aktualias temas, 

lavinamas gebėjimas aiškiai formuluoti ir sklandžiai 

reikšti mintis, nesivaržant pristatyti savo nuomonę prieš 

auditoriją. Programa pasižymi interaktyvių veiklų 

įvairove, skirta atskleisti programos dalyvių 

asmeninius, bendravimo bei tarpkultūrinius įgūdžius. 

Viešasis kalbėjimas yra dažniausiai ne retas talentas, o 

įgūdžiai, kurių gali išmokti kiekvienas. Baigę 

programą, 15-19 metų moksleiviai atras, kad viešasis 

kalbėjimas gali būti džiaugsminga ir maloni patirtis, o 

įgyti įgūdžiai padės atrasti naujus kelius, siekiant 

asmeninių tikslų bei pažinti pasaulį 

4. UAB „Amber 

Language Centre“ 

121400684 Inga Kerienė, 8 620 23377, 

info@kalbupasaulis.com 

„Kalba – jėga!” (10–14 

metų amžiaus vaikams) 

Programa skirta ugdyti moksleivių užsienio kalbos 

žinias 

5. UAB „Amber 

Language Centre“ 

121400685 „Kalbos ABC“ (7–9 

metų amžiaus vaikams) 

Programa skirta lavinti moksleivių užsienio kalbos 

žinias 
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6. VšĮ Baltijos tarptautinė 

mokykla 

121400683 Natalija Vasiljeva,  

8 620 26446, 

tarptautinemokykla@gmail.

com 

„Kalbėkime laisvai“ 7–

14 metų vaikams 

Programa skirta lavinti moksleivių užsienio kalbos 

žinias ir įgūdžius 

7. VšĮ „Intelekto namai“ 121400523 Jurgita Gintauskienė,  

8 634 96507, 

info@intelektonamai.lt 

„Ispanų kalba linksmai 

6–10 m. vaikams“ 

Programa skirta 6-10 metų vaikams, kurios pagrindinis 

tikslas yra lavinti vaikų ispanų kalbos žinias ir praplėsti 

vaikų ispanų kalbos žodyną neformaliuoju būdu – per 

įvairius komandinius žaidimus bei savarankiškus 

kūrybinius darbus, skatinant jų bendradarbiavimą 

tarpusavyje, taip pat skatinant jų savarankiškumą ir 

kūrybiškumą, atliekant įvairias užduotis. Vaikai išmoks 

naujų žodžių bei pagrindinių frazių, skirtų kasdieniam 

bendravimui – nuo susipažinimo iki bendravimo 

įvairoje aplinkoje: gatvėje, kavinėje, parduotuvėje, 

vaistinėje ir t.t. Kiekvieno mėnesio pabaigoje vaikai 

atliks komandinius bei savarankiškus darbus, kuriuos 

patys vertins, skirdami vieni kitiems simbolines 

žvaigždes. Surinkus tris simbolines žvaigždes, vaikai 

turės galimybę pasirinkti užsiėmimo temą (iš 

programos turinio su galimybe minimaliai pakoreguoti 

temą) bei metodą. Mokytojai kas mėnesį registruos 

vaikų pažangumą, su kuriuo galės susipažinti vaikų 

tėvai. Pabaigus programą, visiems vaikams bus 

įteikiami sertifikatai, kuriuose bus nurodytas programos 

pavadinimas bei trukmė 

8. VšĮ „Intelekto namai“ 121400525 „Anglų kalba linksmai 6–

10 m. vaikams“ 

Programa skirta 6-10 metų vaikams, kurios pagrindinis 

tikslas yra lavinti vaikų anglų kalbos žinias ir praplėsti 

vaikų anglų kalbos žodyną neformaliuoju būdu – per 

įvairius komandinius žaidimus bei savarankiškus 

kūrybinius darbus, skatinant jų bendradarbiavimą 

tarpusavyje, taip pat skatinant jų savarankiškumą ir 

kūrybiškumą, atliekant įvairias užduotis. Vaikai išmoks 

naujų žodžių bei pagrindinių frazių, skirtų kasdieniam 

bendravimui – nuo susipažinimo iki bendravimo 

įvairoje aplinkoje: gatvėje, kavinėje, parduotuvėje, 
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vaistinėje ir t.t. Kiekvieno mėnesio pabaigoje vaikai 

atliks komandinius bei savarankiškus darbus, kuriuos 

patys vertins, skirdami vieni kitiems simbolines 

žvaigždes. Surinkus tris simbolines žvaigždes, vaikai 

turės galimybę pasirinkti užsiėmimo temą (iš 

programos turinio su galimybe minimaliai pakoreguoti 

temą) bei metodą. Mokytojai kas mėnesį registruos 

vaikų pažangumą, su kuriuo galės susipažinti vaikų 

tėvai. Pabaigus programą, visiems vaikams bus 

įteikiami sertifikatai, kuriuose bus nurodytas programos 

pavadinimas bei trukmė 

9. VšĮ „Klaipėdos 

žingsnis“ 

120300432 Martynas Kūra,  

8 612 24511, 

kura.martynas@gmail.com, 

sportiniusokiuklubaszingsni

s@gmail.com 

„Žingsnelis po 

žingsnelio“ 

Tyrimai rodo, kad 6-10 metų vaikai yra imliausi šokio 

pamokoms. Jei būdami šio amžiaus jie negauna 

reikiamo dėmesio, jų įgimtas polinkis šokiui pamažu 

nuslopsta. Dešimtuosius metus galima laikyti kritiniais 

meniniam ugdymui, kai nuslūgsta spontaninis vaikiškas 

kūrybingumas ir susilpnėja interesas meno kūrybai. 

Remiantis pedagoginio eksperimento duomenimis 

nustatyta, kad vaikai, lankydami šokių užsiėmimus, 

patiria teigiamus pokyčius fizinėje ir dvasinėje 

plotmėje. Šokių treniruotės plėtoja vaiko estetinę ir 

meninę patirtį ir stiprina fiziškai. Ši veikla taip pat 

skatina vaiką aktyviai dalyvauti kultūrinėje veikloje, 

ugdo saviraišką, stiprina vaikų discipliną ir atsakomybę. 

Tai liudija apie akivaizdžią šokių naudą mokyklinio 

amžiaus vaikų vystymuisi. Turinys: Programos metu 

VšĮ „Klaipėdos žingsnis“ tęsia tęstinę programą, kuri 

skirta mokyklinio (6-18 m.) amžiaus vaikams mokytis 

ir ugdyti savo sportinių šokių gebėjimus. Kiekviena 

grupė per savaitę dirbs po 6 akademines valandas. 

Užsiėmimus ves sportinių šokių kvalifikaciją bei 

magistro laipsnį turintys pedagogė Ramunė Kūrienė. 

Užsiėmimų metu pradedanatieji ir pažengę vaikai bus 

rengiami pagal prof. S. Idzelevičienės bei I. 

Stankevičienės metodinę medžiagą. Vaikai bus 

mailto:kura.martynas@gmail.com
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nuosekliai mokomi šuolaikinio šokio pagrindų, 

pradedant nuo įvairių pratimų koordinacijos lavinimui, 

orientacijai, ritmo pajutimui, taip pat bus mokomi 

taisyklingos šokio laikysenos. Pažengę šokėjai bus 

mokomi naujų šokio kompozicijų bei rengiami 

respublikiniams ir tarptautiniams sportinių šokių 

konkursams. Metodai: • Mokyklinio amžiaus vaikų 

treniruotės, mankštos pagal parengtą programą. 

Programa parengta pagal S. Idzelevičienės ir I. 

Stankevičienės metodinę medžiagą. Kiekvienas vaikas 

per savaitę šoka 6 akademines valandas; • Dalyvavimas 

respublikiniuose ir tarptautiniuose sportinių šokių 

konkursuose; • Trenerių-mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimas seminaruose, mokymuose; 

Organizuojamame procese „Klaipėdos žingsnio“ 

specialistai siekia vadovautis požiūriu, kad šokis – tai 

tam tikra kalba, simbolių sistema, kuriai suprasti ir 

valdyti reikalingi specifiniai šokio struktūros kūrimo ir 

suvokimo gebėjimai; vertinant šokio gebėjimus remtis 

ne tik pademonstruota vaiko kūrybine raiška, jos 

elementų analize, bet ir jų aiškinimais, samprotavimais 

apie savo kūrybą, sėkmes ir nesėkmes, būdus tobulinti 

savo veiklą; naudoti neformalius pokalbius skatinant 

vaikus pačius įsivertinti, išmokti išklausyti kito 

nuomonę, diskutuoti 

10. VšĮ šokio ir sporto 

studija „Tina Dance“ 

120300274 Agnė Navickaitė-

Stasiūnienė, 8 656 37237, 

Kristina Navickaitė,  

8 699 08418, 

sokiai.klaipeda@gmail.com 

„Šokių pasaulis“ Projektas skirtas skatinti kūrybiškumą, atskleisti 

meninius sugebėjimus, padėti vaikams integruotis į 

visuomenę, nukreipti jų potencialią energiją į kūrybą, 

meninę veiklą ir produktyvų laisvalaikį. Projekto metu 

vaikai bus kviečiami į "Tina dance" šokių studiją, kur 

vyks įvairūs užsiėmimai, šokių pamokos bei bus 

ugdomas kūrybiškas ir produktyvus laisvalaikis - 

edukacinių filmų žiūrėjimai, muzikos pamokėlės, 

įvairūs improvizaciniai, teatriniai užsiėmimai. Čia 

vaikai ne tik išmoks kaip reikia šokti, bet ir patys kurs 

mailto:sokiai.klaipeda@gmail.com


6 

 

 

šokių kostiumus, rinks muziką ir pilnavertiškai 

realizuos save meno srityje. Šis projektas skatins būti 

drąsiems, laisvai reiški mintis, parodyti visuomenei 

savo talentus – vaikai dalyvaus respublikiniuose 

konkursuose bei įvairiose miesto šventėse. Tikslas: 

Suteikti galimybę vaikams lengviau integruotis į 

visuomenę naudojant menines bei edukacines 

priemones - šokių pamokų metu ne tik tobulėti, bet ir 

atskleisti vaikų meninius sugebėjimus. Uždaviniai: 1. 

Paruošti šokių choreografijas, atitinkančias pasirinktą 

šokių muziką. 2. Tobulinti sukurtas choreografijas, 

susikurti pasirodymų kostiumus. 3. Dalyvauti 

respublikiniuose šokių konkursuose bei įvairiose miesto 

šventėse, pelnyti prizines vietas 

11. VšĮ „Lekiam“ 120301076 Mindaugas Lekauskas, 

8 689 14255, 

meslekiam@gmail.com 

„Gatvės, šiuolaikiniai ir 

salsa šokiai vaikams“ 

Programos tikslas: Išmokyti vaikus įvairaus šokio 

žanrų, kurie padėtų pajausti savo kūną, stiprinti fizinius 

gebėjimus bei formuoti dvasines vertybes. Atstovauti 

Klaipėdą, Lietuvą pasaulio ir Europos šokių 

čempionatuose. Ugdyti stiprią, kūrybingą asmenybę 

12. Klaipėdos miesto 

sportinių šokių klubas 

„Gracija“ 

120500986 Violeta Masiulienė,  

8 652 92776, 

Klaipeda.gracija@gmail.co

m 

„Sportuojame zumbos 

ritmu“ 

Programos tikslas - pratybų metu išmokyti vaikus judėti 

pagal muziką, išmokyti bendrauti, džiaugtis, išmokyti 

saugoti sveikatą, išmokyti pasitikėti savimi, suteikti 

saviraiškos galimybę. pažinti kitų tautų kultūrą 

13. Klaipėdos miesto 

sportinių šokių klubas 

„Gracija“ 

120500985 „Aerobinė gimnastika 

vaikams“ 

Programos tikslas - plėsti aerobinės gimnastikos žinias, 

stiprinti gebėjimus ir įgūdžius bei suteikti sportininkui 

papildomų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų. Lavinti 

vaikų fizines ypatybes ,ugdyti vaikų fizinį aktyvumą, 

siekti vaikų saviraiškos. Pradinio rengimo grupėse 

lavinti vaikų fizinį pajėgumą, ugdyti muzikalumą, 

mokyti statinės ir dinaminės jėgos pratimų , mokyti 

šuolių ir akrobatikos pratimų. Vystyti vaikų lankstumą. 

Siekti vaikų saviraiškos ,nes tai gebėjimas atskleisti 

savo vidinį pasaulį. Pažinti kitų tautų patirtį. Formuoti 

sportininko charakterį: siekti tikslo ir nepasiduoti. 

Mokyti gerbti savo varžovą 

mailto:meslekiam@gmail.com
mailto:Klaipeda.gracija@gmail.com
mailto:Klaipeda.gracija@gmail.com
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14. VšĮ „Tendance“ 120301062 Dmitrij Popov, 

8 610 08644;  

Asta Mačiulaitienė,  

8 650 97551, 

asta@tendance.lt,  

info@tendance.lt  

„Atskleisk šokio ir 

judesio pasaulį su 

Tendance“ 

Siekiame pritraukti kuo daugiau vaikų, bei jaunimą 

užsiimti sportine-menine veikla, siekiant sustiprinti jų 

pasitikėjimą savimi, dalyvaujant varžybose bei kelti 

sportininkų meistriškumą ir sportinių šokių lygį 

Lietuvoje. Garsinti Lietuvos vardą pasaulinio lygio 

varžybose. Propaguoti sveiką gyvenseną 

15. VšĮ „Klaipėdos šokių 

akademija“ 

120501326 Darius Bružinskas,  

8 617 11110,  

Klp.sokiu.akademija@gmail

.com 

„Sportiniai šokiai 

vaikams“ 

Ugdymo programa skirta 4-19 metų amžiaus vaikams, 

norintiems išreikšti save ir įgyti žinių apie sportinius 

šokius, įgyti šios sporto šakos įgūdžių, bei stiprinti 

bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas. Programoje : 

sporto teorijos pagrindai ( sporto šakos istorija, varžybų 

taisyklės, sveika gyvensena ir kt.) sporto praktika 

(fizinis, techninis, psichologinis rengimas), varžybų 

veikla. Vaikai mokinami 10 sportinių šokių (5 šokiai-

lotynų Amerikos ir 5 šokiai-klasikiniai). Vaikai 

mokinami muzikalumo, koordinacijos judesių, fizinio 

pasiruošimo (trenažo) ir ištvermės, sportinių šokių 

technikos, plastikos. Ši programa padeda spręsti 

laikysenos problemas, sutvirtėja fiziškai, lavina kojų 

pėdas, taip pat lavina vaikų atmintį, nes jie turi 

prisiminti šokių derinius, sukaupti dėmesį, kad viskas 

šokių metu būtų atlikta teisingai ir laiku. Vaikai, 

dalyvaujantys varžybose, tampa drąsesni, užtikrinti 

savimi. Jie tampa žymiai atviresni bendravimo 

atžvilgiu. Šią programą turėtų rinktis vaikai nuo 4 metų. 

Visi kas nori gali lankyti šokių užsiėmimus, be jokios 

atrankos, kadangi jo gabumai gali atsiskleisti po tam 

tikro laikotarpio. Lankant užsiėmimus (2-4 metus) 

intensyviai, vaikai dalyvauja rimtose varžybose 

(čempionatuose, pirmenybėse, tarptautinėse varžybose, 

žaidynėse) ir išsikovoja aukštas vietas, tai jiems ir yra 

svarbus rezultatas. Pirmais metais vaikai šoka 2 kartus 

per savaitę po 1 val., antrus metus vaikai šoka po 3 

kartus per savaitę po 1 val., trečius ir ketvirtus metus 

mailto:asta@tendance.lt
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vaikai šoka 4 kartus per savaitę po 1,5 val., penktus 

metus vaikai šoka po 5 kartus per savaitę po 1,5 val. 

16. VŠĮ Asmenybės 

ugdymo centras 

„Motus“ 

120301069 Onutė Augonienė,  

8 652 64727, 

buhalterija@motus.lt ,  

Rūta Narčytė, 8 655 93299, 

asmenybes.ugdymas@gmail

.com  

„Popšokis. Klaipėda“ Pop šokio pamokose mokiniai susipažins su daugybe 

šokių stilių, pradedant nuo gatvės šokių (hip hop, 

locking, popping, house), vogue, waacking, baigiant 

šiuolaikinio šokio technikomis, bazinių žingsnių 

variacijomis. Mokiniai ieškos savito judėjimo ir 

individualumo atlikdami judesių kombinacijas. Šis 

šokio stilius skatina pasitikėjimą savimi, lavina 

koordinaciją, skatina kūrybiškai ir drąsiai save atskleisti 

17. VŠĮ Asmenybės 

ugdymo centras 

„Motus“ 

120301067 „Šiuolaikinis šokis 

pradedantiesiems. 

Klaipėda“ 

Ugdymo procesas šiuolaikinio šokio pamokose 

grindžiamas aktyviomis veiklos formomis ir 

kūrybiškumą skatinančiomis užduotimis. Šiame 

procese svarbiausia formuoti ir išreikšti savitą mokinių 

požiūrį į pasirenkamą šokio žanrą – labiausiai tai skatins 

kūrybinės, improvizacinės užduotys, pasirenkant 

labiausiai patikusius šokio stilius, judesius, ir kuriant 

savitas kompozicijas (junginius). Tai skatina mokinius 

reikšti savo nuomonę, atrasti save, išreikšti save 

judesiu, savarankiškai stebėti ir vertinti šokį, sutinkamą 

visuomeniniame gyvenime (televizijoje, spaudoje, 

įvairiuose renginiuose) 

18. VŠĮ Asmenybės 

ugdymo centras 

„Motus“ 

120301068 „Gatvės šokis 

pradedantiesiems. 

Klaipėda“ 

Mokiniai gilinsis į hip-hop‘o kultūros istorinius 

aspektus bei ją sudarančius elementus, bandys atrasti jų 

tarpusavio ryšį su judesiu, plėtos šokio gebėjimus 

mokydamiesi įvairių gatvės šokio stilistikų (hip-hop old 

school, hip-hop new school, locking, house) 

19. VŠĮ Asmenybės 

ugdymo centras 

„Motus“ 

120301066 Gatvės šokis 

pažengusiesiems. 

Klaipėda“ 

Mokiniai bus supažindinti su Hip-hop‘o kultūra bei ją 

sudarančiais elementais, „old school hip hop“, „new 

school hip hop“, „house“ ir „Locking“ gatvės šokio 

technikomis, mokysis kurti savitą stilių jas jungiant, 

laisvai judėti ir išreikšti save kūrybiškai. Susipažįstant 

su šiomis gatvės šokių technikomis, lavins estetinį 

suvokimą apie gatvės šokio kultūrą bei ugdysis 

bendrąsias kompetencijas, suteikiančias galimybę tapti 
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kūrybiška, aktyvia, prasmingai savo psichofizines 

galias, meninius ir kultūrinius poreikius tenkinti 

gebančia asmenybe 

20. VšĮ „Vaikų uostas“ 120300860 Rasa Smagurauskienė, 

8 672 00408, 

vaikuostas@gmail.com 

„Šokio ir kūno kalbos 

programa“ 

Programa skirta, ugdyti sumanų ir aktyvų kultūrinio 

gyvenimo dalyvį, gebantį analizuoti ir vertinti judesio 

reiškinio estetinius bei meninius ypatumus, pritaikant 

šiuos gebėjimus skirtingoje meninėje aplinkoje, 

kasdieniame gyvenime bei veikloje. Kūno lavinimo 

pamokose ugdytiniams suteikiame ne tik muzikinių, bet 

ir choreografinių žinių. Taip pat ugdome muzikinę 

klausą, ritmo pojūčius, taisyklingą laikyseną, kūno 

lankstumą ir ištvermę. Šokio užsiėmimai ne tik suteiks 

vaikams muzikos pradmenų, bet ir lavins atmintį, padės 

susikaupti mokantis įvairių kitų dalykų. Žaidžiant, 

šokant ir muzikuojant, taip pat ugdoma ir pagarba bei 

tolerancija draugams bei kitiems supantiems žmonėms 

21. VšĮ „Vaikų uostas“ 120300861 „Tautinis šokis per šių 

dienų vaiko saviraišką“ 

Programa skirta aktyviems vaikams kūrybingai, 

kryptingai plėtoti fizinį aktyvumą, stiprinti sveikatą, 

taisyklingą laikyseną, turiningai leisti laisvalaikį, 

formuoti būtinas kompetencijas, plėtoti ir skleisti 

kultūrinio paveldo (liaudies šokio) lobyną per 

asmeninius potyrius. Programos turinys orientuotas į 

lietuvių liaudies šokį, reikšmingas individualybei, 

įsiliejančiai į bendrąjį visuomenės gyvenimo ritmą, 

saviraiškos požiūriu ugdantis įvairias vaiko 

kompetencijas 

22. Lietuvos šaulių sąjunga 121500083 Jurgita Poškienė,  

8 616 22034, 8 694 73152, 

jurgita.poskiene@sauliusaju

nga.lt; 

klaipeda@sauliusajunga.lt 

„Klaipėdos miesto 

jaunųjų šaulių ugdymo 

programa“ 

Jaunasis šaulys, ugdydamasis šiame kurse įtvirtina 

žinias apie pagrindines valstybines institucijas ir jų 

svarbą, išmoksta tvarkingai nešioti šaulio uniformą ir 

taisyklingai žygiuoti, saugiai elgtis su pniaumatiniu ir 

mažo kalibro šautuvais, teisingai atlikti šaudybos 

pratimus, susipažįsta su pagrindiniais reikalavimais 

ruošiantis žygiui, orientavimosi vietovėje ir asmeninės 

higienos laikymusi lauko sąlygomis. Taip pat jaunieji 

šauliai yra mokomi spręsti įvairias komandines 
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užduotis, ugdomos asmeninės bei lyderio 

kompetencijos. Ši programa orientuota į aktyvų 

gyvenimą mėgstančius 11-18 metų amžiaus 

moksleivius (mergaites ir berniukus). Moksleiviai 

sužino apie LŠS bei kitų statutinių veiklą, jų tikslus, bei 

per jaunimui patrauklią veiklą, savirealizavimo patirtį 

skatina siekti žinių aukštesnėse jaunųjų šaulių ugdymo 

pakopose, tuo pačiu vykdant prevenciją 

nusikalstamumui jaunimo tarpe 

23. Lietuvos skautija 122001446 Irma Gorytė,  8 611 44298, 

olimpija.jura@ gmail.com; 

nvs.skautai@gmail.com 

„Skautauk, patirk, atrask 

(Klaipėdos miesto 

savivaldybė)“ 

Programos įgyvendinimas paremtas pasaulyje 

pripažintu „skautiškuoju metodu“ (jo elementai: 

mokymasis veikiant, mažų grupių sistema, gamtos 

pažinimas ir veikla joje, vadovo pavyzdys, asmeninio 

pažangumo sistema, įžodis ir priesakai, simbolika, 

veikla bendruomenėse). Užsiėmimų veiklos 

organizuojamos pagal amžiaus grupes (6–10 m., 11–14 

m., 15–19 (21) m.). Programos teminė sritis STEAM, 

kuri yra įdomi ir naudinga vaikams. Gamtos mokslų, 

inžinerijos, technologijų, menų ir matematikos sritys 

suvokiamos kaip viena neatsiejama ugdymo dalis ir 

įgyvendinama per programos temas, siūlomas 

konstravimo (pionerijos) veiklas, kūrybinius projektus, 

gamtos mokslų eksperimentus. Vaikai veikdami 

mažose grupelėse (skiltyse), susikuria simboliką, 

prisiima pareigų, pasirenka temą, kelia idėjas, svarsto 

įvairiausias veiklas, planuoja įgyvendinimą, vykdo 

numatytas veiklas, praktiškai išbando ir stiprina 

įgūdžius, reikalingus žygiuose, stovyklose, aptaria 

rezultatus ir asmenines įgytas patirtis. Aktyviųjų 

metodų pagalba susipažįsta su skautybės kaip Lietuvos 

ir pasaulinio vaikų ir jaunimo judėjimo istorija, mokosi 

elgtis ekstremalių situacijų aplinkybėmis, eina į žygį, 

stebi gamtą, domisi gimtojo krašto kultūra ir istorija, 

mokosi stovyklauti, kartu su grupe sugalvoja ir atlieka 

gerąjį darbelį vietos bendruomenei. Programoje 
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dalyvaujantys vaikai formuojasi asmeninių vertybių 

sistemą, ugdosi kritinį mąstymą, sustiprina savo 

pilietines pozicijas – tai tampa jų savastimi, patiriant 

skautiško nuotykio dvasią, įgyjant gyvenimiškų 

įgūdžių, dar geriau pažįstant save ir aplinką, surandant 

naujų draugų 

24. VšĮ „Žemaičių patrulis“ 122001450 Jevgenijus Malyševas,  

8 686 91101, 

j.malysevas@bkt.lt 

„Pradinis jaunojo žvalgo 

ugdymo kursas“ 

1.Karinė topografija. 2. Karinio alpinizmo pagrindai. 3. 

Išgyvenimo gamtoje ir ekstremaliomis situacijomis 

pagrindai. 4.Sugebėjimas judėti sausuma ir apsemta 

vietove. 5. Judėjimas vandens telkiniu įvairiomis 

plaukiančiomis priemonėmis. 6.Saugaus elgesio 

vandenyje pagrindai. 7. Sugebėjimas priimti sprendimą 

sudėtingomis sąlygomis ir jo įgyvendinimas. 8. 

Prisitaikymas prie vietovės, transporto, oro sąlygų, 

paros laiko. 9. Aukščio baimės kontrolės ugdymas. 10. 

Tamsos baimės kontrolės ugdymas. 11. Uždarų patalpų 

baimės kontrolės ugdymas. 12. Vandens baimės 

kontrolės ugdymas 

25. VšĮ „Baltijos jūrų 

skautai“ 

121500378 Jurgita Paškevičienė,  

8 674 76784, 

jurgitapaskeviciene@yahoo.

com  

„Jūrų skautavimas 

Klaipėdos mieste“ 

Aktyvi, gamtos aplinkoje daug vykdoma, nuotykiais 

gausi, į kintančius viso mokyklinio amžiaus vaikų 

poreikius atsižvelgianti neformaliojo visapusiško 

ugdymo veikla, kuri daugumai gali tapti saugia ir 

pastovia gal ir visam mokyklos laikotarpui. Ši ugdoji 

veikla padės tėvams ir mokyklai išugdyti aktyvius, 

atsakingus, pareigingus, dvasinėmis vertybėmis ir tvirtu 

būdu besivadovaujančius, bendradarbiauti, savimi ir 

kitais pasirūpinti gebančius, sveiką gyvenseną 

pasirinkusius, lyderiauti siekiančius, gerus draugus 

turinčius jaunus žmones. To sieksime per kassavaitines 

sueigas ir kasmėnesinius 1-2 ilgesnės trukmės 

turistinius renginius, kuriuose bus daug aktyvių ir 

ugdomųjų žaidimų, seminarų, smagių išvykų, žygių, 

stovyklėlių ir su nakvynėmis, gyvenant palapinėse, 

įsikuriant prie vandens, naudojantis įvairiais laiveliais. 

Pasirinkusiems jūrų kadetų pakraipą – ir įvairūs 
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mokymai, padedant ir karių instruktoriams, dažnai ir jų 

mokymo vietose Šios ir kitos priemonės bei ugdymo 

formos programoje sudomins ir išlaikys mokinius bei 

sieks tikslo ugdytis. Pirmiausia, ugdytiniai pagal amžių 

patys siekia kuo atsakingiau prisiimti moralines 

vertybes. Pagal amžių jie pasirinktų laiku per metus 

pasieks bent vieną skautiško ugdymosi (pasirinkę ir jūrų 

kadetų pakraipą – atitinkamą) pakopą. Vyresni ar 

anksčiau lankę galės tapti jaunaisiais instruktoriais, 

renginių organizavimo talkininkais, lyderiais, dažnai 

bendraujančiais ir su suaugusiais jūrų skautais, jų 

vadovais, kariais, kitų profesijų atstovais. Kol patys 

neapsispręs, ugdytiniai nebus spaudžiami iškart 

apsiimti atsakingesnių veiklų. Jie veiks, plėtos 

kompetencijas savo nedidelėje gerų draugų grupelėje, 

kartu priisiimdami iš pradžių tik grupinę atsakomybę. 

Tačiau ilgiau skautaujančių ir vyresnių skautų veiklų 

pavyzdžiai ir visų jų ir jų pačių klaidos mokys ir 

palaipsniui paskatins ir daugumą jų rodyti vis daugiau 

iniciatyvos, nebijoti atsakomybės, atsakingiau 

vadovautis moralinėmis vertybėmis ir rūpintis savo 

garbe 

26. Klaipėdos universitetas 120800133 Asta Klimienė,   

8 614 60520, 

asta.klimiene@ku.lt 

„Žalioji auditorija“ Programos esmė – eksperimentinė ir potyriminė veikla 

gamtoje, skatinant vaikus ir jaunimą pažinti ir tausoti 

aplinką. Programos turinys modeliuojamas pagal 

formalaus ugdymo programas, kad būtų galimybė 

mokiniams ir mokytojams praplėsti, pagilinti ir/ar 

įtvirtinti ekologijos, biologijos, botanikos žinias ir 

gebėjimus. Be to, numatomi teoriniai užsiėmimai, 

praktinės veiklos ir savarankiški užsiėmimai. Vaikai 

turės galimybę Botanikos sode žaisti simuliacinius ir 

didaktinius žaidimus 

27. VšĮ Klaipėdos jaunimo 

teatras 

120400367 Viktorija Gvozdaitė,  

8 663 69777, 

viktorija@kjt.lt 

Teatro studija „Jaunieji 

kūrėjai“ 

Trijose amžiaus grupėse – aktorių trupėse – užsiėmimų 

dalyviai skirtingai prisilies prie teatrinės kūrybos. Nuo 

pirmųjų bandymų lipti į sceną iki spektaklių žiūrovams 
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– visos įsimintiniausios teatro pažinimo akimirkos gali 

nutikti čia – teatro studijoje „Jaunieji kūrėjai“. 

Užsiėmimai vyks pirmadieniais ir trečiadieniais, 

užsiėmimo trukmė – 1 val. 30 min. Teatro studija 

„Jaunieji kūrėjai“ 2018 m. rugsėjį pradės jau trečiajį 

sezoną. Per pastaruosius du sezonus I trupė kartu su 

vadovais K. Kontenyte ir D. Stakėnu pastatė 

vienaveiksmę pjesę „Kuo aš būsiu užaugęs“ bei 

teatralizuotą ekskursiją „Mano ir tavo baimės“. II trupė 

su mokytojais J. Burakaite ir I. Pakštyte pastatė 

spektaklį „Didelis blogas ir maža raudona“ pagal 

Charles Perreault pasaką „Raudonkepuraitė“. Šiais 

metais teatro studiją papildys dar viena vyreniųjų (15-

18 m.) trupė. Teatro studijos grupėse vaikai atliks 

įvairius lavinamuosius partimus: savitarpio supratimo ir 

bendravimo, taip pat komandos formavimo užduotis, 

teatrinio apšilimo, vaidybinės raiškos pratimus, 

apimančius kūno, balso, dėmesio paruošimo repeticijai. 

Atliks improvizacijas bei kurs etiudus, vaidybines 

situacijas įvairiausiomis vaikams aktualiomis temomis. 

Nagrinės vaidybos meną koncentruojantis į konkrečią 

sritį kiekvieną pamoką, nagrinės lietuvių ir užsienio 

dramaturgijos kūrinius bei kurs savo. Skaitys pasirinką 

pjesę, kurs savitus personažus, repetuos, svaidins 

spektakius žiūrovams. Vaikai taip pat ne tik patys kurs 

vaidmenis, bet ir stebės, interpretuos Klaipėdos jaunimo 

teatro vaidinimus, repeticijas atras, vertins. Šioje 

veikloje siekiama, kad vaikai išsiugdytų supratingą ir 

kritišką žvilgsnį į teatro produkciją bei norėtų gerinti 

savo pačių teatrinę raišką. Trupė I: 6-9 m. vaikai 

Užsiėmimų metu susipažinsime su teatro kūryba: 

įvairių teatrinių žaidimų pagalba lavinsime sceninę 

kalbą ir judesį, mokysimės improvizacijos, plėsime 

fantazijos ir vaizduotės ribas, vaidinsime ir gerai 

leisime laiką šaunioje kompanijoje. Užsiėmimus ves 
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Klaipėdos jaunimo aktoriai Karolina Kontenytė ir 

Donatas Stakėnas. Trupė II: 10-14 m. paaugliai 

Užsiėmimų metu išbandysime skirtingas vaidybos 

technikas, kursime personažus – jų išvaizdą, balsą, 

charakterį, improvizuosime, kursime dramaturgiją ir 

spektaklius. Pamokų metu suprasite, kad susikaupti ir 

atsipalaiduoti vienu metu yra įmanoma, ir kad visi 

spektakliai prasideda ten pat – užkulisiuose. 

Užsiėmimus ves Klaipėdos jaunimo teatro aktorės Ieva 

Pakštytė ir Justina Burakaitė. Trupė III: 15-18 m. 

jaunuoliai Užsiėmimų metu kūrybos pagalba 

bandysime pažinti save, lavinsime savo aktorinius 

gebėjimus, mokysimės scenoje valdyti savo emocijas ir 

dėmesį, mėginsime tapti tuo, kuo nesame ir pratinsimės 

būti tuo, kas esame. Teatras ir jo kūryba gali tapti ne tik 

laisvalaikio pramoga, tačiau ir puikia saviraiškos 

priemone. Užsiėmimus ves Klaipėdos jaunimo teatro 

aktoriai Paulius Pinigis ir Laima Akstinaitė 

28. Klaipėdos miesto 

savivaldybės Imanuelio 

Kanto viešoji biblioteka 

122001453 Agnė Gudaitytė-Mišeikienė,  

8 46 31 47 25, 

projektai@biblioteka.lt 

„Eksperimentinė 

laboratorija“  

Dabartiniame pasaulyje, kuriame informacijos srautai 

labai dideli, dažnai susiduriama su problema, kad 

ugdymo įstaigose didžioji dalis vaikus pasiekiančios 

informacijos apie gamtos mokslus yra tik teorinė. Ši 

programa orientuota į vaikus, kurie norėtų sužinoti 

daugiau apie cheminius, fizikinius ir biologinius 

reiškinius. Programos metu vaikai susipažins su 

laboratorijos pradmenimis, turės galimybę atlikti begalę 

eksperimentų susijusių su oru, vandeniu, ugnimi ir 

kitais elementais. Eksperimentavimas skatina vaikus 

būti smalsiais, kūrybingais, išradingais ir pasitikinčiais 

savimi. Vaikai sužinos, kas nutinka sumaišius įvairias 

chemines medžiagas ir kodėl tai vyksta, taip pat gebės 

pasigaminti įvairius prietaisus, pavyzdžiui, sužinoję 

viską apie smėlio laikrodžio išradimą, jie patys galės 

pabandyti jį pasigaminti. Pasitelkiant mikroskopą, kaip 

priemonę, programos dalyviai galės analizuoti įvairių 



15 

 

 

daiktų sudėtį, pažiūrėti, kaip atrodo žmogaus plaukas ar 

nagas iš labai arti. Siekiant daugiau sužinoti apie 

cheminius, fizikinius ir biologinius reiškinius, juos 

tyrusius mokslininkus ir įvairių prietaisų išradėjus, 

vaikai išmoks ieškoti informacijos bibliotekos 

fonduose, naudotis Lietuvos integralia bibliotekų 

informacijos sistema (LIBIS). Atliks komandines 

užduotis, mokysis ieškoti, apdoroti ir sisteminti 

informaciją. Vaikai taip pat turės galimybę save 

išbandyti naujų robotizuotų konstrukcijų rinkime 

„Robotis Play 600 PETs“, kurios leis vaiko 

kūrybiškumui atsiskleisti ir judėti į priekį, bei sužinoti, 

kokiu principu veikia motoras. Programos metu vaikai 

patys atliks praktinį darbą, bus skatinami kritiškai 

mąstyti, teisingai vertinti ir analizuoti gautus rezultatus, 

jais remtis darant išvadas, įgis gamtos mokslo žinių bei 

darbo komandoje įgūdžių, mokės planuoti ir atlikti 

tiriamąjį darbą 

29. Klaipėdos miesto 

savivaldybės Imanuelio 

Kanto viešoji biblioteka 

122001454 „Iššūkiai smalsiems 

vaikams“ 

Visur įdomu, bet bibliotekoje – įdomiausia! Įvairiausių 

žaidimų ir linksmų užsiėmimų pagalba, vaikai mokysis 

dirbti komandoje, analizuoti, eksperimentuoti, nebijoti 

klausti; ugdys socialines, komunikavimo ir pažinimo 

kompetencijas, gilins žinias matematikos, informacinių 

technologijų, gamtos mokslų srityse. Programos 

„Iššūkiai smalsiems vaikams“ esmė – eksperimentų, 

magijos triukų, žaidimų ir kitų smagių edukacijų 

pagalba, skatinti 1-7 klasių moksleivius 1. domėtis 

technologijomis, gamta ir ekologija; 2. išlaisvinti 

fantaziją, 3. Dalyvauti iššūkiuose; 4. smagiai praleisti 

laiką naujų bičiulių būryje; 4. žaisti besimokant ir 

mokytis bežaidžiant. Iššūkis eksperimentuoti. 

Užsiėmimų metu vaikai galės eksperimentuoti, 

atlikdami vaikiškus bandymus fizikos ir gamtos srityje, 

įsitikinti, kad magijos triukai glaudžiai susiję su 

matematika ir kitomis mokslo šakomis. Vaikai bus 
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kviečiami eksperimentuoti su maisto produktais, stebės 

chemines reakcijas virtuvėje. Iššūkis pažinti gamtos 

reiškinius. Numatomi išėjimai į gamtą, kur vaikai 

analizuos gamtos reiškinius, gilinsis į ekologijos temą. 

Bus gaminami „Oliziukai“, stebima kaip auga jiems 

plaukai ir barzdos. Iššūkis naudoti technologijas. Vaikai 

susipažins su technologijomis naudodami bibliotekoje 

esančius išteklius. Numatomi užsiėmimai su Lego EV3 

robotais (rengsime olimpines žaidynes!), virtualios 

realybės akiniais. Mokysis programavimo su 

Microbit‘ais. Modeliuodami įvairius 3D daiktus ir 

spausdindami 3D spausdintuvu vaikai lavins ir savo 

kūrybinius įgūdžius. Iššūkis keliauti ir pažinti. 

Numatomos išvykos į kitas bibliotekas, kuriose žaisime 

su naujausiomis technologijomis. Iššūkis mąstyti 

dalyvaujant „Protų mūšyje“, žaidžiant orientacinį 

žaidimą naudojant QR kodus ir taip lavinant loginį 

mąstymą. Iššūkis kurti animacijas iš fotografijų, taip 

skatinant vaikų kūrybingumą 

30. Klaipėdos miesto 

savivaldybės Imanuelio 

Kanto viešoji biblioteka 

122001456 „Išmanučiai“ STEAM – tai pasaulyje plačiai taikoma vaikų ugdymo 

priemonė, kai sujungiami skirtingų mokslo šakų 

pagrindai į vieną bendrą. Šios programos metu dalyviai 

turės galimybę susipažinti su visomis STEAM sritimis: 

gamtos mokslais, technologijomis, matematika, 

inžinerija ir menu. Praktinių užsiėmimų metu bus 

suteikiami robotikos bei mikrovaldiklių programavimo 

pagrindai, supažindinama su pagrindiniais robotikos 

elementais – varikliais ir jutikliais. Rinkdami ir 

programuodami LEGO Education Mindstorms EV3 

robotus vaikai lavins savo kritinį ir šoninį mąstymą. 

Vaikų gamtos mokslų, inžineriniai ir technologiniai 

gabumai bus ugdomi pasitelkiant inžinerinį 

konstruktorių Fischertechnik. Šis konstruktorius leidžia 

vaikams tyrinėti juos supantį pasaulį. Programoje bus 

analizuojami net 5 skirtingi konstruktoriaus rinkiniai, 
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kurie leis vaikams pažinti ir įsigilinti į optikos, 

mechanikos, elektronikos, energetikos ir pneumatikos 

pagrindus. Naudojant realistiškus modelius, vaikams 

bus pademonstruojama, kaip veikia įvairūs daiktai ar 

reiškiniai. Pavyzdžiui, programos dalyviai galės 

pastatyti vėjo jėgainę ar surinkti mikroskopą, teleskopą, 

periskopą, bei daugybę kitų konstrukcijų. Savo 

kūrybiškumą vaikai galės realizuoti konstruodami 

įvairias Lego Classic konstrukcijas, bei piešdami 

specialiais 3D pieštukais, lavinančiais erdvinį 

suvokimą. Taigi, pasitelkdami naujausias išmaniąsias 

edukacines technologijas bei priemones, skatinsime 

vaikus tyrinėti, eksperimentuoti, logiškai, analitiškai 

mąstyti, bei kurti. Tikėtina, kad smagus, kūrybiškas, 

žaidimo forma pateiktas mokymasis sužadins tolimesnį 

programoje dalyvaujančių vaikų domėjimąsi STEAM 

mokslais 

31. Klaipėdos miesto dailės 

klubas „Guboja“ 

120200260 Regina Donbrauskaitė 

Plotnikova, 8 676 71329, 

klubasguboja@gmail.com  

„Neformalaus pradinio 

dailės ugdymo programa 

„Kuriu pasaulį“ 

Programa skirta 1-5 klasių mokiniams, diferencijuojant 

pagal amžių ir asmeninės vaiko savybės. Dailės raiška 

apima tapybos, grafikos ir erdvinės plastikos pažinimą 

siekiant atskleisti jų ypatumus, grindžiamas holistiniu 

požiūriu. Dailės raiškos dalykas skirtas sudaryti sąlygas 

mokiniams susipažinti su atskirų dailės šakų ypatumais 

siekiant atradimų ir naujos patirties džiaugsmo kuriant. 

Dalyko tikslas – suteikti galimybes mokiniams aktyvia 

kūrybine veikla plėtoti dailės raiškos patirtį, tyrinėti 

skirtingų dailės šakų raiškos būdus, priemones, 

technikas ir technologijas, eksperimentuoti. Pamokos 

vykdomos nedidelėse mokinių grupėse, atsižvelgiant į 

kiekvieno mokinio gebėjimų ir pasiekimų lygį, 

individualias savybes ir poreikius, sudarant palankias 

sąlygas mokinių vaizduotės, kūrybiškumo, emocinio 

intelekto, meninės ir estetinės kompetencijos bei 

bendrųjų kompetencijų ugdymui, pasirenkant optimalią 

formą 

mailto:klubasguboja@gmail.com
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32. Klaipėdos miesto dailės 

klubas „Guboja“ 

120200199 „Akademinio piešimo ir 

tapybos pagrindai ir 

įgūdžių tobulinimas“ 

Tikslas – nuosekliai ir sistemingai plėtoti dailės srities 

žinias, gebėjimus, įgūdžius, ugdyti kultūrinį 

sąmoningumą, suteikti bendrųjų ir dalykinių dailės 

kompetencijų, tenkinti dailės pažinimo ir individualios 

kūrybos poreikius. Teorinis ir praktinis klasikinio 

piešinio formavimo principų įsisavinimas. 

Susipažįstama su piešimo plastinės kalbos elementais 

(taškas, linija, dėmė, štrichas), bei jų panaudojimo 

galimybėmis. Mokomasi nustatyti piešiamo objekto bei 

jo dalių proporcijas, atskirų daiktų dydžių santykį. 

Susipažįstama su klasikiniais komponavimo principais 

(piešimo lapo geometrija, erdvės dalinimas, simetrijos 

ašys, optinis centras ir jų sąveika), linijine perspektyva 

(horizontas, žiūrėjimo taškas, centrinė ir kampinė 

perspektyva, fokusų taškai) ir tonine perspektyva. 

Mokomasi modeliuoti skirtingus tonus bei juos 

niuansuoti, plečiama tonų skyrimo geba 

33. VšĮ „Edukateka“ 121000164 Gediminas Jonauskas,  

8 622 22232, 

info@edukateka.lt 

„Informacinių 

technologijų studija“ 

Ši programa, skirta 11 – 16 m. vaikams, ugdys mokinių 

kompiuterinį raštingumą, skatins žingeidumą, 

saviraišką ir kūrybingumą naudojant kompiuterines 

technologijas. Planuojama ugdytinius mokyti 

programuoti ir kurti internetinę svetainę tinkle. 

Dirbdami kompiuterine programa, vaikai susipažins su 

pagrindinėmis algoritmų konstrukcijomis ir sąvokomis, 

taip pat išmoks savo svetainėje talpinti sukurtus 

projektus. IT studijos programa padės vaikams suprasti, 

kad kompiuteris skirtas ne tik žaisti internetinius 

žaidimus ar ieškoti informacijos internete, bet ir patiems 

kurti produktus, galinčius sudominti ir kitus asmenis. 

Programos vykdymo metu bus ugdomas loginis 

mąstymas, sumanumas, dėmesio koncentracija, 

kūrybiškumas, atmintis, lavinami informacinių 

technologijų pagrindai. Vaikai įgis komunikacinius, 

informacinių technologijų įgūdžius ir žinias, kurios leis 

gyventi visavertį gyvenimą žinių visuomenėje 

mailto:info@edukateka.lt


19 

 

 

34. VšĮ „Edukateka“ 120300385 „Vaikų šokio studija“ Programa skirta vaikams ir jaunuoliams, siekiant 

supažindinti vaikus su charakterinio, klasikinio, 

šiuolaikinio, disco šokio pradmenimis, ugdyti ir 

puoselėti liaudiško šokio tradicijas, etninį paveldą, 

propaguoti šokį, kaip saviraiškos ir bendravimo 

priemonę, laisvalaikio užimtumą. Taip pat tai ugdytinių 

gebėjimų tobulinimas, puoselėjant prigimtinį ugdytinių 

kinestetinį ir kūrybinį savitumą, formuojant bendrojo 

šokio įgūdžius; saviraiškos poreikių tenkinimas, ugdant 

kūrybišką, emocingą, aktyvią, sugebančią bendrauti, 

kurti ir džiaugtis, galinčią išreikšti savo gebėjimus, 

tikrąsias vertybes asmenybę; specifinių – motorinių, 

pažinimo, šokio raiškos gebėjimų bei estetinio 

suvokimo plėtojimo; bendrosios, kultūrinės, meninės, 

kūrybingumo, iniciatyvumo kompetencijos ugdymas, 

atitinkantis vaikų amžių ir poreikius. Programos metu 

studijos nariams (ugdytiniams) bus suteikiama 

galimybė išmokti ir atlikti sceninius šokius, žaidimus, 

kartu improvizuoti, perteikti šokio idėją bei charakterį 

35. Klaipėdos miesto 

savivaldybės tautinių 

kultūrų centras 

121300078 Jelena Butkevičienė,   

8 46 21 02 83, 8 652 42822, 

t.k.centras@gmail.com 

„Klaipėdos miesto 

tautinių bendrijų 

sekmadieninės 

mokyklos“ 

Tautinių kultūrų centras vykdo veiklą, susijusią su 

tautinių bendruomenių kultūra, švietimu, identiteto 

išsaugojimu, glaudžiai bendradarbiaudamas su 

Klaipėdos miesto nevyriausybinėmis tautinėmis 

bendruomenėmis. Nuo 2015 m. buvo suformuotos 9 

neformaliojo vaikų švietimo programos „ Klaipėdos 

miesto tautinių bendrijų sekmadieninė mokykla“ grupės 

– armėnų, azerbaidžaniečių, baltarusių, rusų, 

ukrainiečių, totorių, žydų, vokiečių, įvairių tautų. 

Pagrindinės veiklos tikslas – per tautinio identiteto 

suvokimą praturtinti mokinių vidinį pasaulį, plėsti 

požiūrį į įvairias kultūras gyvenančias vienoje 

valstybėje, auginti jų pilietiškumą, liberalumą, 

lankstumą. Sekmadieninės mokyklos auklėtiniai 

praturtina Lietuvą puoselėjama savo kultūra, savo 

patirtimi, žiniomis ir pasiekimais mokiniai dalinasi 

mailto:t.k.centras@gmail.com


20 

 

 

bendruose edukaciniuose renginiuose, kurie vyksta 

įvairiuose Klaipėdos miesto kultūrinėse įstaigose. 

Edukacinės programos turinys apima temas: 1. Įvadas. 

Supažindinimas su programa. 2. Tautinė kalba. 2.1. 

Abėcėlė. 2.2. Žodžiai. 2.3. Bendravimas. 3. Valstybės 

simboliai. 3.1. Herbas. 3.2. Vėliava. 3.3. Himnas. 4. 

Svarbūs istoriniai įvykiai. 4.1. Istoriniai faktai, kurie 

lėmė valstybės sukūrimą, santykius su kitomis šalimis. 

5. Tradicinės tautinės šventės. 6. Įžymūs žmonės 

(dailininkai, rašytojai, kompozitoriai). 6.1. Literatūra. 

6.2. Kultūra. 6.3. Vaizduojamasis menas. 7. Senieji 

istorinės Tėvynės miestai. 8. Tautinis kostiumas. 9. 

Tautiniai šokiai. 9.1. Susipažinimas su šokių istorija, 

būdingais bruožais. 9.2. Charakteringi žingsniai, 

deriniai. 10. Tautinės dainos. 11. Tradiciniai tautiniai 

žaidimai. 12. Įvairių tautų tradicinis menas ir jo 

kūrimas. 13. Tautinės tradicijos lavinant vaikų fizinius 

įgūdžius, UŠU įgūdžių formavimas. 14. Istoriniai 

kultūriniai ryšiai su Lietuva. 15. Lietuvos valstybinių 

švenčių minėjimas ir dalyvavimas. 16. Ekskursijos. 17. 

Dalyvavimas miesto kultūriniame gyvenime. Naudos 

vaikams pagrindimas: Pažindami savo protėvių kultūrą 

įvairių tautų mokiniai lengviau integruosis į miesto bei 

Respublikos kultūrinį gyvenimą. Augs tautinė 

savimonė, didės pagarba kitoms tautoms bei kultūroms. 

Savęs pažinimas, tautinės kultūros pažinimas, 

skatinamas kūrybiškumas, saviraiška ir atskleidžiamos 

intelektualinės dorovinės nuostatos visapusiškai 

išugdys asmenybę 

36. VšĮ „Tolerancijos ir 

fizinės gerovės ugdymo 

centras“ 

122001191 Gintarė Šabajevienė,  

8 699 03199, 

gintare@tolerancijoscentras.

lt, 

erika@tolerancijoscentras.lt 

„Emocinio ir fizinio 

lavinimo kūrybinės 

dirbtuvės“ 

Programa skirta pradinių klasių mokiniams, kuriems 

padeda įveikti mokymosi, bendravimo iššūkius, bei 

didesnius išgyvenimus patiriantiems paaugliams ir 

jaunuoliams, kuriems padeda atsipalaiduoti 

pasitikėjimu grįstoje aplinkoje, kritiškai vertinti save 

bei aplinką, adaptuotis sudėtinguose socialiniuose 



21 

 

 

vaidmenyse. Programos turinys apima teorinį-praktinį 

darbą, kuriuo metu ugdytiniai skatinami stebėti save bei 

aplinką, analizuoti patiriamus jausmus, daryti išvadas 

bei mokytis valdyti emocijas. Kitoje užsiėmimų dalyje 

vaikai žaidžia komandinius žaidimus salėje ir lauke, 

improvizuoja, šoka. Pratimai lavina kūną, teikia 

saviraiškos galimybes. Ugdytiniai patiria apčiuopiamą 

naudą, nes įgyja naujų ryžto, drąsos, atsparumo 

neigiamoms aplinkybėms įgūdžių, jiems darosi 

lengviau integruotis įvairesnėse socialinėse terpėse. 

Teigiamą rezultatą užtikrina kompleksinis požiūris į 

vaikų emocinę sveikatą, pasitelkiant kūrybinį darbą, 

saviraišką, fizinį aktyvumą, judesį, šokį ir pozityvumu 

grįstą mokymosi terpę 

37. Klaipėdos Marijos 

Taikos karalienės 

parapija 

122001460 Genovaitė Overlingienė, 

8 601 64256, 8 46 41 01 20, 

mtkparapija@gmail.com 

„Dvasingumo ir savęs 

pažinimo ugdymas 

vaikams ir jaunimui“ 

Atsižvelgiant į dvasinių vertybių krizę visuomenėje, šia 

programa siekiama supažindinti vaikus ir jaunimą su 

krikščioniškomis vertybėmis, ugdyti empatiją socialiai 

pažeidžiamiems visuomenės nariams, kviečiant juos 

dalyvauti įvairiose socialinėse, bendruomeninėse 

akcijose, edukacijose, pažintinėse kelionėse, žygiuose, 

seminaruose. Veiklose įgytą patirtį jaunuoliai įsivertins 

savirefleksijos metodu, susitikimuose aptariant 

svarbiausius dalykus, palietusius kiekvieną asmeniškai. 

Susitikimų metu įgytomis teorinėmis ir praktinėmis 

žiniomis vaikai ir jaunuoliai gebės vadovautis 

gyvenime priimdami sprendimus 

38. Asociacija „Intelektinio 

kapitalo ugdymas“ 

122000390 Laurynas Pečkaitis,  

8 684 67325, 

info@success.lt 

„Lyderystės ABC“ 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 

mailto:info@success.lt
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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. Mokiniai susipažins su mokymosi 

ir asmeninio tobulėjimo visą gyvenimą galimybėmis. 

Užsiėmimus sudarys video medžiaga, audio knygos, 

savarankiškas darbas, diskusijos, aptarimai ir daug 

praktinių pratimų ir žaidimų. Lavinamos asmeninės, 

socialinės, iniciatyvumo ir kūrybingumo, 

komunikavimo, pažinimo kompetencijos. Ši programa 

padės spręsti nenoro mokytis problemą, nes dažnai 

mokiniai nemato prasmės, nemato įvairių karjeros 

galimybių, nesupranta ryšio tarp mokymosi, charakterio 

ugdymo ir karjeros. Programa paskatins skirti daugiau 

dėmesio asmenybės tobulėjimui, suteiks daugiau 

pasitikėjimo savimi, padės geriau pažinti savo 

profesinius polinkius, padės save išbandyti įvairiose 

praktinėse užduotyse. Rekomenduojama 5-12 klasių 

mokiniams, programą gali lankyti visi norintys. 

Programos trukmė 9 mėnesiai, intensyvumas 1 kartas 

per savaitę po 2 akademines valandas 

39. UAB ,,Verslo lyderių 

ugdymo centras“ 

122001300 Diana Blažaitienė,  

8 656 15550, 

klaipeda@minibossmokykla

.lt; 

diana@minibossklaipeda.lt 

,,MiniBoss“ šeimos 

ekonomika ir verslumas 

“MiniBoss” yra sistemingas verslumo ugdymas, 

susidedantis iš 8 mokymo kursų, stovyklų, verslo 

ekskursijų, verslo turų, projektų, startuolių kūrimo, 

nacionalinių bei tarptautinių čempionatų. “MiniBoss” 

mokykloje dėstomi ekonomikos, projektų valdymo, 

komandinio darbo, psichologijos pagrindai ir ugdomi 

socialiniai įgūdžiai. Pamokų metu mokiniai: ● gaus 

ekonomikos, verslo, projektinio ir komandinio darbo, 

psichologijos, verslo filosofijos pagrindus; ● atskleis 

savo talentus ir mokysis iš jų užsidirbti , apmąstys savo 

ateities planus kelioms dešimtims metų į priekį; ● 

mokysis dirbti komandoje, ugdys dalykinio bendravimo 
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įgūdžius; ● mokysis naudotis pinigais; ● mokysis 

pritaikyti mokykloje įgytas bazines žinias ir išnaudoti 

jas kuriant savo asmeninį verslą; ● kurs savo pirmąjį 

STARTUP projektą ir turės galimybę pristatyti jį 

socialiai atsakingo verslo forume; ● turės galimybę 

gauti verslo ekspertų-mentorių pagalbą įgyvendinant 

savo verslo projektą; ● galės dalyvauti mainų 

programose tarptautinio verslumo mokymo 

40. UAB ,,Verslo lyderių 

ugdymo centras“ 

122001299 ,,MiniBoss“ verslo ir 

ekonomikos ABC 

“MiniBoss” yra sistemingas verslumo ugdymas, 

susidedantis iš 8 mokymo kursų, stovyklų, verslo 

ekskursijų, verslo turų, projektų, startuolių kūrimo, 

nacionalinių bei tarptautinių čempionatų. “MiniBoss” 

mokykloje dėstomi ekonomikos, projektų valdymo, 

komandinio darbo, psichologijos pagrindai ir ugdomi 

socialiniai įgūdžiai. Pamokų metu mokiniai: 1. gaus 

ekonomikos, verslo, projektinio ir komandinio darbo, 

psichologijos, verslo filosofijos pagrindus; 2. atskleis 

savo talentus ir mokysis iš jų užsidirbti , apmąstys savo 

ateities planus kelioms dešimtims metų į priekį; 3. 

mokysis dirbti komandoje, ugdys dalykinio bendravimo 

įgūdžius; 4. mokysis naudotis pinigais; 5. mokysis 

pritaikyti mokykloje įgytas bazines žinias ir išnaudoti 

jas kuriant savo asmeninį verslą; 6. kurs savo pirmąjį 

STARTUP projektą ir turės galimybę pristatyti jį 

socialiai atsakingo verslo forume; 7. turės galimybę 

gauti verslo ekspertų-mentorių pagalbą įgyvendinant 

savo verslo projektą; 8. galės dalyvauti mainų 

programose tarptautinio verslumo mokymo tinklo 

„MINIBOSS BUSINESS SCHOOL“ vasaros verslo 

stovyklose užsienio šalyse; 9. galės prisidėti prie šeimos 

verslo kūrimo 

41. UAB LT respublikos 

vairavimo mokykla 

120900054 Rimantas Milašius,   

8 672 97686,  

rimantas@respublikosvm.lt,   

Kęstutis Videikis,  

„Saugaus vairavimo 

mokymas“ 

Ši neformaliojo švietimo programa skirta 15-19 m. 

amžiaus vaikams. Jos metu mokiniai bus mokomi 

saugaus eismo pagrindų, vairavimo ir elgesio kelyje 

kultūros, ruošiami įgyti AM, A1, A2, B kategorijų 
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8 695 55945, 

info@respublikosvm.lt 

vairuotojo pažymėjimus VĮ „REGITRA“. Užsiėmimų 

metu naudojamos mokomosios skaidrės, mokomieji 

vaizdo įrašai; daloma mokomoji medžiaga, naudojama 

asmeninė vairuotojų mokytojo patirtis. Besimokydami, 

moksleiviai susipažįsta su įstatymais, 

reglamentuojančiais eismą Lietuvos Respublikos 

teritorijoje, išmoksta saugaus ir atsakingo elgesio 

keliuose, yra mokomi pagarbos ir supratingumo kitų 

eismo dalyvių atžvilgiu, atsakingumo 

42. UAB ,,Edukacija“ 120600430 Gintarė Aleknienė,  

8 652 85424, 

galekniene@bricks4kidz.co

m 

„Bricks 4 Kidz® 

edukacija su LEGO® 

mokyti S.T.E.M. 

pagrindus“ 

Bricks 4 Kidz® programa, skirta vaikams sukurti 

nepaprastą atmosferą, kur vaikai mokosi, stato ir žaidžia 

su LEGO® kaladėlėmis. Užsiėmimai skirti mokyti 

S.T.E.M. (gamtos mokslo, technologijų, inžinerijos ir 

matematikos) pagrindus. Edukacija pagrįsta Bricks 4 

Kidz® patentuotų modelių planais, skirtais įkvėpti 

būsimus inžinierius ir architektus. Bricks 4 Kidz® yra 

ugdymo ir užimtumo sistema sukurta JAV, sėkmingai 

veikianti 47 šalyse jau daugiau nei 12 metų. Programa 

nuolat tobulinama ir papildoma pasitelkiant pasaulinę 

patirtį. Naudodamiesi LEGO® kaladėlėmis, Bricks 4 

Kidz® užsiėmimai suteikia vaikams linksmų ir įdomių 

edukacinių žinių, kompleksiškai paruošia vaiką ateičiai. 

Mes tikime, kad vaikai mokosi geriausiai per veiklą, 

kuri skatina jų smalsumą ir kūrybiškumą. Siekiant 

užtikrinti aukštos kokybės edukacinį žaidimą kiekviena 

pamoka yra įdomi, praturtinanti vaiko žinias, kuriant 

naujus projektus kiekvieną savaitę. Mūsų tikslai:  

Įdiegti inžinerijos ir architektūros principus. Išnaudoti 

visas keturias S.T.E.M. koncepcijas; gamtos mokslą, 

technologijas, inžineriją ir matematiką.  Padidinti 

bendrąsias žinias per diskusijas, susijusias su kiekvienu 

modeliu.  Plėtoti socialinius / emocinius įgūdžius, 

tokius kaip kantrybė, komandinis darbas ir 

bendravimas.  Gerinti smulkius ir didelės motorikos 

įgūdžius.  Naudoti daugybę mokymosi būdų, kad 
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vaikai galėtų įsitraukti į vizualinius, kinetinius, 

tarpasmeninius ir garsinius mokymosi stilius. Mūsų 

užsiėmimai skirti 6-12 m. vaikams. Specialiai 

suprojektuoti projektų rinkiniai ir teminiai modeliai 

suteikia vaikams galimybę spręsti problemas ir 

džiaugtis, kaip viskas veikia, tuo pat metu socializuotis 

nekonkurencingoje atmosferoje 

43. VšĮ „Code Academy 

Kids“ 

121000445 Indrė Norvaišaitė,  

8 683 33630, 

indre@codeacademykids.lt 

„Code Academy Kids 

programavimo būrelis 

Klaipėdoje“ 

CodeAcademy Kids programavimo būrelio programa 

yra skirta visiems mokyklinio amžiaus moksleiviams 

(7-18 metų). Programa lavina moksleivių analitinį ir 

loginį mąstymą, kūrybiškumą, atidumą detalėms, 

požiūrį į problemą ir jos sprendimus, komandinį darbą. 

Mokydamiesi pagal CodeAcademy Kids programą 

moksleiviai mokosi sukurti savo kompiuterinį žaidimą 

ir internetinę svetainę. Taip pat programos metu 

moksleivių žinios yra gilinamos matematikos ir anglų 

kalbos srityse. Mokslo metų eigoje moksleiviai mokosi 

šių programavimo kalbų bei programinių įrangų: 

HTML, CSS, Javascript, PHP, JAVA, C#, HTML5. Į 

programą įeina ne tik individualios užduotys, bet ir 

komandiniai projektai 

44. VšĮ Robotikos 

akademija 

120600125 Gabrielė Sukauskytė,  

8 655 61159, 8 655 29005,  

klaipeda@robotikosakademi

ja.lt 

„Ankstyvoji robotika“ Robotų projektavimas, konstravimas ir programavimas. 

Remiantis Lego sukurta vaikų mokymo programa 4C 

(bendrauk, konstruok, mąstyk ir tęsk), vaikai ugdo 

komandinio darbo įgūdžius, mokydamiesi robotikos ir 

programavimo pagrindų 

45. VšĮ Robotikos 

akademija 

120600126 „Smagioji robotika 

Klaipėdoje“ 

Robotų projektavimas, konstravimas ir 

programavimas. Remiantis Lego sukurta vaikų 

mokymo programa 4C (bendrauk, konstruok, mąstyk ir 

tęsk), vaikai ugdo komandinio darbo įgūdžius, 

mokydamiesi robotikos ir programavimo pagrindų. 

46. VšĮ Robotikos studija 120600497 Aurimas Mikužis,  

8 649 01230, 

info@robotikosstudija.lt 

„Linksmoji robotika (5)“ Robotų projektavimas, konstravimas ir programavimas. 

Remiantis Lego sukurta vaikų mokymo programa 4C 

(bendrauk, konstruok, mąstyk ir tęsk), vaikai ugdo 
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komandinio darbo įgūdžius, mokydamiesi robotikos ir 

programavimo pagrindų 

47. VšĮ „Išmanioji 

mokykla“ 

120600498 Sandra Bradauskienė,  

8 640 83377 

klaipeda@ismaniojimokykl

a.lt 

„Išmaniosios mokyklos 

STEAM“ 

Programa „Išmaniosios mokyklos STEAM“ skirta 6-14 

metų moksleiviams. Užsiėmimų metu ugdomi ir 

skatinami mokinių inovatyvūs techniniai gebėjimai 

pasitelkiant šiuolaikines pažinimo priemones – 

išmaniąsias informacines technologijas. Moksleiviai 

įgis žinių apie robotikos matematikos, informatikos, 

gamtos mokslus, dirbs moderniais robotikos rinkiniais, 

lavins kūrybinius, mokslinius, techninius robotų 

konstravimo ir programavimo įgūdžius. Įgis didesnį 

pasitikėjimą ruošiantis ir dalyvaujant tarptautinėse 

robotikos varžybose, konkursuose, čempionatuose tiek 

Lietuvoje, tiek ir už jos ribų. Programos pagalba 

mokoma dirbti komandoje, ugdomi bendradarbiavimo, 

komunikavimo įgūdžiai, lavinamas gebėjimas priimti 

sprendimus, loginis mąstymas, skatinamas 

kūrybiškumas per praktinę veiklą. Atsižvelgiant į 

valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2030“ šia 

„Išmaniosios mokyklos STEAM“ programa 

prisidedama prie sąlygų sudarymo formuotis 

kūrybingai, atsakingai ir atvirai asmenybei. Moksleiviai 

mokosi priimti savo klaidas kaip tobulėjimą, kuris veda 

juos į geresnius sprendimus ir rezultatus. Teorinės ir 

praktinės žinios ir įgūdžiai padės analizuoti, orientuotis 

sprendžiant realaus gyvenimo uždavinius 

48. VšĮ „SK tempas“ 120500851 Rasa Paukšto, 8 60087502 

sk.tempas@gmail.com 

„Snaiperis 16“ Mokyti savarankiškai lavinti savo fizines ir kūrybines 

savybes, didinti susidomėjimą užsiiminėti kūno kultūra 

ir sportu, turizmu, gamtos pažinimu ir rankdarbiais 

49. VšĮ „Klaipėdos 

irklavimo centras“ 

120500302 Lina Sakalauskaitė,  

8 672 54374,  8 46 34 58 10, 

lina.sakalauskaite@outlook.

com, 

liudvikas.mileska@gmail.co

m  

„Irkluokime aktyviai“ Programos esmė – sveikos konkurencingos asmenybės 

ugdymas. Susipažinimas su individualios ir komandinės 

darbinės veiklos principais, naujos pasaulėžiūros 

formavimas, iškeltų uždavinių siekimas ir 

įgyvendinimas. Programoje numatomas vaikų 

supažindinimas su irklavimo ir b/k irklavimo sporto 

mailto:klaipeda@ismaniojimokykla.lt
mailto:klaipeda@ismaniojimokykla.lt
mailto:sk.tempas@gmail.com
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šakomis, jų atranka į grupes, sportinio proceso 

pravedimas, organizavimas ir dalyvavimas sporto 

renginiuose bei įvairaus lygio varžybose. Vaikai įgaus 

bendravimo įgūdžius, sustiprės fiziškai, išmoks plaukti, 

ugdys savo komandinio darbo įgūdžius, supras 

sportinio sveikatinimo esmę, dalyvaudami varžybose 

geriau susipažins su savo kraštu ir užsienio šalimis, 

užmegs tarptautinius ryšius 

50. Asociacija Klaipėdos 

miesto tekvondo sporto 

klubas „Cunamis“ 

120500316 Giedrius Stanelis,  

8 615 14532, 

taekwondoklp@gmail.com; 

8 618 37609 

„Kovos menai dvasiai ir 

kūnui“  

Kadangi mažėja moksleivių fizinis aktyvumas ir 

daugiau laiko jie praleidžia prie kompiuterių ir 

televizorių, kovos menų programa tampa itin aktualia, 

nes kompleksiškai ugdo moksleivių kūno dvasinę bei 

fizinę kultūrą, sprendžia jų užimtumo problemą, didina 

bendrą fizinį moksleivių kūno tonusą, lygiagrečiai 

supažindinama moksleivius ir su rytų šalių kultūros 

vertybėmis bei filosofijos esme. Šią programą turėtų 

rinktis bet kuris sveikas mokyklinio amžiaus vaikas, 

kuris yra veržlus, vikrus bei pasitikintis savo jėgomis. 

Visiems norintiems dalyvauti programoje 

moksleiviams reikia atlikti iš anksto trenerio parinktus 

testus (greitumo, ištvermės, lankstumo), kurių pagalba 

atrenkami tinkamiausi programai moksleiviai. Ši 

programa tinka įvairaus mokyklinio amžiaus vaikams, 

todėl gali trukti iki paskutiniųjų moksleivio mokslų 

metų, tik jai keliami skirtingi uždaviniai įvertinus 

programos tikslines grupes 

51. Asociacija Klaipėdos 

karate kiokušin klubas 

„Shodan“ 

120502289 Lukas Kubilius,  

8 600 27030, 8 650 99933, 

lukas@shodan.lt 

„Karate kyokushin – 

fizinio pajėgumo 

komponentų ugdymas 

Klaipėdoje“ 

Programa apima 1-12 klasių moksleivius. Programa 

specializuosis į fizinio pajėgumo komponentų 

(greitumas, ištvermė, vikrumas, jėga, koordinacija, 

pusiausvyra, lankstumas) bei žmogiškųjų vertybių 

ugdymą per treniruočių procesą. Savęs pažininimas ir 

ugdymas yra nuolatinis bei neišsemiamas procesas. 

Nuoseklus savęs fizinis ir dvasinis ugdymas, kuriame 

yra akcentuojamos tikrosios žmogiškosios vertybės yra 

ypač aktualus šiuolaikinėje visuomenėje, kurioje vaikai 

mailto:taekwonoklp@gmail.com
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vis labiau tampa sėslūs, neaktyvūs, priklausomi nuo 

kompiuterio, bei nebandantys išsikelti sau tikslus ir jų 

siekti. Programos pagalba bus ugdoma vaikų meilę 

sportui, sudaromos saugios bei tinkamos sąlygos 

sportuoti, saviraiškai pasireikšti, atskleisti vaikų 

gabumus ir gebėjimus, ugdyti pagarbą bei tikrąsias 

žmogiškąsias vertybes, ugdyti dorą bei sąžiningą 

visuomenės narį, siekti fizinio bei dvasinio tobulėjimo, 

mokoma siekti sportinių rezultatų 

52. Asociacija Sporto 

klubas „Okinava“ 

120500312 Diana Mačiūtė,  

8 675 41907, 8 639 18526, 

info.okinava@gmail.com, 

dianamaciute@gmail.com 

„Fizinio aktyvumo ir 

socialinių įgūdžių 

formavimas per karate 

kyokushin veiklas“  

Programos tikslas – Per karate kyokushin veiklas 

suformuoti fizinio aktyvumo ir socialinių įgūdžių 

principus programos dalyviams, ugdant jų asmenines, 

socialines ir iniciatyvumo kompetencijas Programos 

uždaviniai: Fizinio aktyvumo būtinybės ir naudos 

pagrindimas; asmeninių ir iniciatyvumo kompetencijų 

ugdymas; socialinės integracijos įgūdžių formavimas 

Numatomos programos veiklos – susipažinimas, sporto 

ir sveikatingumo svarbos išsiaiškinimas, bendrojo 

fizinio parengimo užsiėmimai, specifiniai karate 

kyokushin užsiėmimai, įvairių sportinių ir laisvalaikio 

renginių organizavimas ir /ar dalyvavimas juose, 

programos dalyvių integraciją į programos veiklų 

kūrimą ir pristatymą bei kt. Nauda programos 

dalyviams – programos metu bus ugdomos asmenines, 

socialines, iniciatyvumo ir komunikacijos, mokėjimo 

mokytis ir kt. kompetencijos, kurių pažanga bus 

įvertinta atitinkamais būdais (diplomais, pažymėjimais, 

suvenyrais ir pan.) 

53. Asociacija Sporto 

klubas „Okinava“ 

120500313 „Karate kyokushin 

gebėjimų ir įgūdžių 

lavinimas“ 

Esmė – Lavinti programos dalyvių karate kyokushin 

gebėjimus ir įgūdžius, suteikiant jiems papildomas 

dalykines kompetencijas bei saviraiškos ir 

savirealizacijos galimybes. Turinys: Karate kyoksuhin 

gebėjimų ir įgūdžių sisteminis (teorinis, praktinis, 

protinis ir dvasinis) stiprinimas; Saviraiškos ir 

savirealizacijos galimybių suteikimas per įvairias karate 

mailto:dianamaciute@gmail.com
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kyokushin veiklas Numatomos veiklos – susipažinimas, 

sporto ir sveikatingumo svarbos išsiaiškinimas, 

bendrojo fizinio parengimo užsiėmimai, specifiniai 

karate kyokushin užsiėmimai, įvairių sportinių ir 

laisvalaikio renginių organizavimas ir /ar dalyvavimas 

juose, programos dalyvių integraciją į programos veiklų 

kūrimą ir pristatymą bei kt. Nauda dalyviams – 

programos metu bus ugdomos dalykinės sportinės 

(karate kyokushin) kompetencijos, tuo pačiu didelį 

dėmesį skiriant programos dalyvių saviraiškai ir 

savirealizacijai. Pažanga bus įvertinta atitinkamais 

būdais (diplomais, pažymėjimais, suvenyrais ir pan.) 

54. VšĮ „Klaipėdos teniso 

akademija“ 

120500324 Darius Gricius,  

8 657 90097, 8 699 08649, 

info@vakarutenisas.lt, 

darius.tennis@gmail.com 

„Lauko teniso programa 

vaikams“ 

Programos pagalba bus ugdoma vaikų meilė sportui, 

sudaromos saugios bei tinkamos sąlygos sportuoti, 

saviraiškai pasireikšti, atskleisti vaikų gabumus ir 

gebėjimus, ugdyti pagarbą bei tikrąsias žmogiškąsias 

vertybes, ugdyti dorą bei sąžiningą visuomenės narį, 

siekti fizinio bei dvasinio tobulėjimo, mokoma siekti 

sportinių rezultatų 

55. Asociacija Klaipėdos 

teniso trenerių 

federacija 

120502311 Tomas Butvilas,  

8 698 86799, 

tomas.butvilas@gmail.com 

„Tenisas vaikams“ Per sportą ir varžybas skatinti vaikų ir jaunimo 

saviraišką, užtikrinti jų užimtumą, didinti motyvaciją 

užsiimti fizine veikla, skatinti juos sistemingai 

mankštintis, ugdyti vaiko gyvenimo įgūdžius, 

asmenines socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas, 

panaudojant sportą kaip priemonę. Numatoma: 

treniruotės, sportinės estafetės, varžybos, pažintinės 

išvykos, teorinės paskaitos, edukacinės programos, 

patirties dalijimasis su Klaipėdos miesto sporto klubais 

56. Asociacija Regbio 

klubas „Klaipėdos 

kovas“ 

120502309 Donatas Streckis,  

8 603 68821, 

streckisdonatas@gmail.com 

„Vaikų nekontaktinio 

regbio pažinimas ir 

plėtojimas“ 

Vaikų užimtumas, sveikatinimas, fizinių ypatybių 

lavinimas pasitelkiant regbio žaidimą. Draugiškos 

varžybos, užsiėmimai su tarptautinio lygio žaidėjais ir 

treneriais. Gebėjimas dirbti komandoje, bendravimo 

įgūdžių lavinimas, užsibrėžtų tikslų siekimas, 

atsakomybės ugdymas 

mailto:darius.tennis@gmail.com
mailto:streckisdonatas@gmail.com
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57. Asociacija Regbio 

klubas „Klaipėdos 

kovas“ 

120502308 „Jaunimo sveikatinimas 

judriaisiais žaidimais“ 

Vaikų sveikatinimas, laisvalaikio užimtumas, sveikatos 

sampratos aiškinimas, sveikos gyvensenos proceso 

įgyvendinimas, siekiant ilgalaikės įtakos pasitelkiant 

įvairaus pobūdžio judriuosius žaidimus 

58. VšĮ Klaipėdos pliažo 

tinklinio klubas 

120501768 Andrius Dumbauskas,  

8 698 10140,  

andrius@yahoo.com, 

dumbauskiene@gmail.com 

„Jaunųjų paplūdimio 

tinklininkų ugdymas, 

technikos, taktikos 

veiksmų mokymas bei 

tobulinimas“ 

Paplūdimio tinklinio technikos ir taktiko mokymas, tai 

sugebėjimas žaidybiniais elementais vaikus mokyti 

mąstymo, judėjimo laisvės ir visapusiško tobulėjimo ne 

tik sporte, bet ir realiame gyvenime. Vaiko asmenybės 

ugdymas, sportinio meistriškumo ir sveikos gyvensenos 

skatinimas Paplūdimio tinklinio treniruočių metų. 

Organizuojamos paplūdimio tinklinio treniruotės 

vaikams ir jaunimui. Vyksta 2-3 treniruotės per savaitę 

po 1,5 val. Vaikams ir paaugliams sportinių treniruočių 

metu suteikiamos galimybės susipažinti ir sportuoti su 

žinomai šios sporto šakos Lietuvos tinklininkais, vaikai 

mokomi tinklinio technikos, taktikos, gauna bendrą 

fizinį pasirengimą. Taip pat dalyvauja vidiniuose 

turnyruose ir varžybose. Siekiame skatinti vaikus bei 

jaunimą judėti, sporto pagalba bendrauti su 

bendraamžiais, sustiprėti fiziškai ir psichologiškai, taip 

pat siekti pergalių ir niekada nepasiduoti. Paplūdimio 

tinklinio mokymai ir treniruotės vykdomos kiekvieną 

darbo dieną, vaikai glaudžiai bendrauja su treneriu, 

pratimai skiriami individualiai ir grupėmis. Vaikai 

išmoksta būti atvirais, bendrauti, išreikšti aiškiai mintis, 

dėstyti problemas, susitelkti, suvokti ir perprasti ne tik 

paplūdimio tinklinio subtilybes bet ir mokosi gyvenimo 

pažinimo, suvokimo, sugebėjimo nepasiduoti, ieškoti 

gyvenime pozityvumo ir sugebėjimo išlikti žmogiškais 

ir atvirais esant vis greitesniam gyvenimo tempui. 

Taigi, mokomės ne tik sporto šakos pagrindų, bet ir 

gyvenimiškos filosofijos 

59. VšĮ Rytų kovos menų 

centras 

120502286 Dainius Šilingas,  „Ekstremalaus sporto 

užsiėmimai“ 

Ekstremalaus sporto užsiėmimai - tai kryptinga veikla, 

skirta 6-19 metų amžiaus vaikams. Šis sportas - 

neformaliojo švietimo veikla ir aktyvaus laisvalaikio 
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8 621 99530, 

dainius.silingas@gmail.com

,  

Sigita Vaškaitienė,  

8 647 19125, 

sigita.vaskaitiene@gmail.co

m, aikido@kovosmenai.lt 

praleidimo būdas, artimas šiandieniniam jaunimui. 

Sportinių užsiėmimų metu ugdoma fizinė jėga, 

žvalumas, vikrumas, kurie itin padeda koordinuoti 

judesius, vysto valią, gebėjimą siekti užsibrėžtų tikslų. 

Dalyviai natūraliai išmoksta labiau savimi pasitikėti, 

susikaupti, susikoncentruoti, išmoksta nepasiduoti. 

Šalia jaunuolių visada yra patyręs, suaugęs asmuo, kuris 

juos nukreipia ir padeda įgauti pasitikėjimo savimi, 

išmokti bendrauti ir atlaikyti bet kokius išbandymus 

60. VšĮ „Asmenybės 

ugdymo kultūros 

centras“ 

120502293 Dainius Šilingas,  

8 621 99530, 

dainius.silingas@gmail.com

, info@aukcentras.lt 

„Dvikovinio sporto 

užsiėmimai“ 

Dvikovinio sporto užsiėmimai - tai kryptinga veikla, 

skirta 6-19 metų amžiaus mokiniams (skirstant juos 

pagal amžiaus grupes). Treniruočių metu vaikai fiziškai 

sustiprėja, išmoksta apsiginti, kontroliuoti savo 

emocijas, įgauna pasitikėjimo savimi, lavina 

koordinaciją, discipliną, ugdo charakterį. Programos 

turinį sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, skirti 

kovos menų pažinimui ir mokymuisi 

61. Klaipėdos dziudo 

klubas 

120502108 Andrius Mikėnas,   

8 608 02482, 

klaipedosdziudo@4gmail.co

m 

„Dziudo sportinio 

ugdymo programa 

vaikams“ 

Programa skirta sudominti vaikus olimpine sporto šaka 

– dziudo. Programoje pagrindinis dėmesys skiriamas 

vaikų iki 14 metų fizinių savybių lavinimui ir 

stiprinimui, asmenybės ugdymui. Vaikai turės galimybę 

pasireikšti aktyvioje ir energingoje veikoje, kartu kurs 

pasitikėjimo ir bendradarbiavimo atmosferą, mokysis 

ne tik individualaus bet ir komandinio darbo. Dziudo 

yra dinaminė veiksmų sistema. Dziudo technikos 

mokymas padės vaikams vystyti pagrindines ir kertines 

finines savybes. Dziudo padės ugdyti stiprybę, 

ištvermę, lankstumą, greitį, kovingumą, dinamiškumą ir 

statinį balansą, veržlumą ir susilaikymą. Gynybos ir 

aktyvios atakos praktikavimas padės tobulinti reakciją, 

koordinaciją ir susivaldymą. Vaikai, praktikuojantys 

dziudo tampa stipresni, greitesni ir stabilesni. Dziudo 

moko daugiau nei siekti fizinių aukštumų ar sportinio 

meistriškumo. Dziudo moko kaip kontroliuoti savo 

jausmus, emocijas ir proveržius. Dziudo moko 

mailto:dainius.silingas@gmail.com
mailto:dainius.silingas@gmail.com
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susilaikymo, pagarbos, lojalumo ir disciplinos, taip pat 

etikos, gerų socialinių manierų ir etiketo. Dziudo taip 

pat moko kaip nugalėti baimę, parodyti drąsą esant 

spaudimui. Varžybų metu ir kasdienių užsiėmimų metu 

ugdomas teisingumas ir sąžiningumas. Programos 

vykdymo metu vaikai bus supažindinami su Dziudo 

sporto šaka bei jo taisyklėmis. Treniruotės vyks du 

kartus per savaitę. Treniruočių metu vaikai žais 

judriuosius žaidimus, kurie lavins jų koordinaciją, 

vikrumą ir reakciją. Vaikai mokysis pratimų, kurie 

lavins jų lankstumą ir koordinaciją. Treniruočių metu 

vaikai bus supažindinami su dziudo filosofija, moralės 

kodeksu: mandagumas, drąsa, nuoširdumas, savitvarda, 

garbė, kuklumas, draugystė, pagarba. Vaikai bus 

motyvuojami vadovautis šiuo moralės kodeksu ne tik 

užsiėmimų metu, bet ir nuolat bendraudami su savo 

šeimos nariais, mokytojais, draugais, bei aplinkiniais 

žmonėmis. Vaikai išmoks taisyklingai ir saugiai kristi 

(savisaugos pagrindai), kas ypatingai svarbu ne tik 

treniruočių metu, bet ir realiame gyvenime. Mokysis 

dziudo veiksmus parteryje (išlaikymai, skausmingi 

veiksmai) ir stovėsenoje (metimai). Savo įgytus 

igūdžius vaikai galės tobulinti ir kelti savo 

meistriškumo lygį ne tik treniruočių metu, bet ir 

dalyvaudami varžybose. Treniruotes sudarys: sportinės 

užduotys (daugiau kaip 20 proc.); žaidimai ir estafetės; 

disciplinos ir pagarbos pamokėlės; pažintis su japonų 

samurajų istorija. Vaikai išmoks atlikti kulversčius 

mažiausiai 8 būdais. Per metus kiekvienas vaikas 

sudalyvaus bent 5–6 varžybose. Užsiėmimai vyksta ant 

tatamio (minkštos dangos, pritaikytos griuvimams). 

Treniruotėms reikalinga dziudo apranga – kimono. 

Pirmiems užsiėmimams tinka įprasta sportinė apranga – 

kelnės ar šortai bei marškinėliai 
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62. Asociacija Klaipėdos 

miesto imtynių sporto 

klubas „Brolių viltys“ 

120502320 Oleg Voitechovskij,  

8 650 78191, 

ovoitechovskij@gmail.com 

„Brolių viltys“ Programos tikslas - supažindinti vaikus su imtynėmis, 

išmokyti pagrindinių veiksnių, padėti vaikams tobulėti, 

suteikti jiems kokybiškų ir vertingų patarimų bei 

įgūdžių, kurių jiems prireiks ne tik sporte, tačiau ir 

gyvenime. Imtynės - geras būdas susirasti naujų draugų 

ar sportuoti su draugais. Vaikas išmoks laimėti ir 

pralaimėti, susikaupti, siekti pergalės, bendrauti ir 

bendradarbiauti; fiziškai ir psichologiškai tvirtėti. Bus 

supažindinami su technika bei taktika kovojant ant 

kilimo 

63. VšĮ „Klaipėdos 

titanikas“ 

120502316 Vasilij Nevolia,  

8 640 14353, 

titanikas@mail.ru 

„Ateik ir keisk save“ Programos esmė propaguoti sveika gyvenimo būdą (be 

rūkymo ir kitų svaigiųjų medžiagų, kadangi šie dalykai 

nesuderinami su sporto veiklą). Sportinė veikla užima 

jaunus asmenis, užpildo jų laisvalaikį socialiai naudinga 

veiklą, formuoja sveika gyvenimo būdą, tam tikra 

filosofiją, pasaulėžiūrą, užkerta kelią kvaišalų 

vartojimui. Programos idėja yra ateiti ir keisti save kaip 

fizine, taip ir dvasine prasme. Užimti jaunimą 

visuomeniškai patrauklia sportine veikla, savo 

laisvalaikiu tobulinti sportinius pasiekimus. Programa 

skirta plačiajai visuomenei, kadangi mūsų pagrindinis 

tikslas yra įtraukti į programos vykdymą ko daugiau 

jaunų asmenų, kuriu tarpe be abejo bus nemažai 

perspektyvių sportininkų, kurie šlovins Lietuva šalies 

bei pasaulio mastu 

64. VšĮ Klaipėdos 

lengvosios atletikos 

akademija 

120502297 Viltė Čiapienė,  

8 634 16076, 

lengvosiosakademija@gmai

l.com, 

vberzinskaite@gmail.com 

„Judesio akademija: 

sportas ir sveikata“ 

Pastaruoju metu yra daug diskutuojama apie 

subalansuotą mitybą ir sveiką sportą. Pasitaiko ir 

spekuliacijų ta tema iš sporto funkcionierių pusės. Mūsų 

įsitikinimu, tiek siekiant konkrečių rezultatų sporte, tiek 

užsiimant sveikatinančiu fiziniu aktyvumu, sportavimas 

turi būti saugus. Tinkamai derinant treniruočių krūvius 

ir subalansavus mitybą, galima pasiekti ne tik rezultatų 

sporte, bet ir sustiprinti savo sveikatą. Atletinio rengimo 

programa “Sportas ir sveikata“ skirta paaugliams ir 

jaunuoliams iki 19 metų, siekiantiems tobulėti savo 

mailto:lengvosiosakademija@gmail.com
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pasirinktoje sporto šakoje. Programoje: 1. Raumenų 

tempinas ir sąnarių paslankumas. Mokymas ir praktika. 

2. Korseto stabilumas. 3. Dinaminis balansas. 4. Fizinių 

savybių (jėgos, greitumo, ištvermės) ugdymas. 5. 

Subalansuotos mitybos įtaka sportinei formai ir 

rezultatams. Teorija. 6. Papildų vartojimas sporte. 

Teorija 

65. VšĮ Sporto klubas 

„Startukas“ 

120502299 Kęstutis Bunevičius,  

8 673 40776, 

info@startukas.lt 

„Vaikų lengvoji atletika 

ir fizinės sveikatos 

stiprinimas“ 

Lietuvos sveikatos 2014-2025 metų strategijoje (2014 

m. birželio 26 d. Nr. XII-964 Vilnius) visuomenės 

sveikata įvardijama kaip nacionalinis turtas ir kapitalas, 

kurio saugojimas ir puoselėjimas yra svarbiausias 

valstybės tikslas, užtikrinantis šalies socialinę ir 

ekonominę plėtrą. Įgyvendinant strategijoje numatytus 

tikslus vienas iš svarbiausių uždavinių – ugdyti 

optimalaus fizinio aktyvumo įpročius užtikrinant 

pakankamą fizinį aktyvumą ikimokyklinio ir bendrojo 

lavinimo ugdymo įstaigose. Kasmet vis blogėjant 

mokinių sveikatai, į pirmą klasę ateina vos trečdalis 

sveikų vaikų. Visuomenės sveikatos biuro duomenimis, 

pagrindiniai sveikatos pakitimai pasitaiko skeleto-

raumenų, kraujotakos ir nervų sistemose. Didelę įtaką 

sveikatai daro netinkama gyvensena – fizinio aktyvumo 

stoka, neracionali mityba. Fizinis aktyvumas ypač 

svarbus vaikystėje bei pradėjus lankyti mokyklą, kai 

vyksta sparčiausia vaikų fizinė ir emocinė raida, 

formuojasi vaikų požiūris į fizinį aktyvumą ir sveiką 

gyvenseną. Fizinio aktyvumo skatinimas, tikslingas 

fizinis krūvis ir motyvuojanti sportinė veikla gali 

prisidėti prie šių problemų sprendimo ar prevencijos. 

Mokslinėje literatūroje teigiama, kad fizinis aktyvumas, 

sportas ir fizinio aktyvumo ugdymo procesas yra 

svarbūs bei nepakeičiami veiksniai visų amžiaus grupių 

žmonių fiziniam, funkciniam ir psichologiniam 

vystymuisi ir, netgi, geresniam mokymuisi. Programos 

vykdymo laikotarpiu vaikų fizinio užimtumo veiklos 
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vyks remiantis vaikų lengvosios atletikos metodikos 

programa „Kids Athletics“, taip pat sportinių žaidimų, 

estafečių, kliūčių ruožų įveikimo ir atskirų pratimų 

atlikimo pagrindu. Veiklų metu fizinis krūvis 

parenkamas pagal vaiko amžių ir gebėjimus, lavinami 

pagrindiniai fiziniai gebėjimai ir judėjimo įgūdžiai. 

Taip pat daug dėmesio veiklų metu skiriama vaikų 

emocinei sveikatai ir gerai savijautai, vaikams 

sukuriama tokia ugdymosi aplinka kurioje vaikai 

jaučiasi saugūs, išklausyti, užduotis gali atlikti pagal 

savo gebėjimus ir akcentuotis pradžioje į pastangas o ne 

rezultatą. Toks veiklų pateikimas didina motyvaciją, 

susidomėjimą ir teigiamas emocijas. Treniruotes 

pateikdami žaidimo forma ir per vaikų lengvosios 

atletikos elementus siekiame lavinti raumenis 

atsakingus už vaikų taisyklingą laikyseną, skiriame 

pratimus plokščiapėdystės prevencijai ir lankstumo 

didinimui. Tai yra labai aktualu vaikų fizinės sveikatos 

gerinimui. Įgyvendindami šią programą sieksime, kad 

vaikai kuo labiau susidomėtų sportu ir fiziniu 

aktyvumu, vaikų lengvąją atletika, lavintų fizinius 

gebėjimus ir judėjimo įgūdžius, formuotų savo 

aktyvaus laisvalaikio ir sveikos gyvensenos įpročius 

66. VšĮ Klaipėdos krepšinio 

mokykla 

120500525 Laimonas Šapkaukas, 

 8 676 36982, 

info@krepsiniomokykla.lt 

„Krepšinis“ 

 

Klaipėdos krepšinio mokykla sudaro sąlygas sportuoti 

visiems norintiems vaikams nuo 6 iki 18 metų. Vieną 

krepšinio grupę sudaro 20 vaikų. Krepšinio mokyklos 

veiklos tikslas - sudominti sportu ir sveiku gyvenimo 

būdu kuo daugiau vaikų, išmokyti krepšinio žaidimo, 

kelti sportininkų meistriškumą, stiprinti jų sveikatą, 

gerinti bendrą fizinį pasirengimą. Uždaviniai: 1. 

Vykdyti reguliarius, kokybiškus, kryptingus krepšinio 

užsiėmimus. 2. Sudaryti sąlygas visiems 

sportuojantiems vaikams dalyvauti krepšinio 

varžybose, vykti į krepšinio turnyrus. 3. Vykdyti bendro 

fizinio parengimo treniruotes, siekiant sustiprinti vaikų 

mailto:info@krepsiniomokykla.lt
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sveikatą. 4. Mokyti sveiko gyvenimo būdo, rengiant 

teorines paskaitas. 5. Reguliariai testuoti vaikus ir 

stebėti jų pažangą. Klaipėdos krepšinio mokykla 

sukviečia vaikus ir suskirsto į komandas, pagal amžių ir 

meistriškumo lygį. Tuomet organizuojamas ir 

vykdomas reguliarus ir kryptingas treniruočių procesas, 

siekiant pakelti kiekvieno žaidėjo individualų sportinį 

meistriškumą. Komandos dalyvauja Lietuvos 

moksleivių krepšinio lygoje, Žemaitijos moksleivių 

krepšini lygoje, vidaus krepšinio čempionatuose, 

tarptautiniuose krepšinio turnyruose Lietuvoje, 

Latvijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje. Rudenį ir 

pavasarį vaikai yra testuojami ir yra stebimi rezultatų 

pasikeitimai, akcentuojama padaryta pažanga, 

skatinami didžiausią pažangą padarę ir geriausiai 

treniruotes lankantys vaikai. Akcentuojami tiek 

individualūs žaidėjų pasiekimai, tiek komandiniai. 

Akcentuojamas kolektyviškumo ir komandiškumo 

ugdymas, siekiant išmokti bendrauti, siekti asmeninių 

bei komandinių pergalių. Krepšininkai rengiami 

teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose 

67. VšĮ „Orangera“ 120502323 Dalius Ubartas,  

8 686 39600, 

daliusubartas@gmail.com; 

info@oranziniskamuolys.lt 

„Krepšinio ir saugaus 

sporto klubas „Oranžinis 

kamuolys“ 

Krepšinio ir saugaus sporto treniruotės, vaikų 

įtraukimas į aktyvią fizinę veiklą, sporto populiarinimas 

ir traumų prevencija 

68. VšĮ „Aidos judesio 

akademija“ 

120502296 Aida Grinevičiūtė,  

8 647 63676, 

aidajudesioakademija@gma

il.com 

„Aerobinė gimnastika 

vaikams“ 

Programa skirta visiems vaikams, kuri padėtų suprasti 

teikiamą sporto naudą bei sustiprintų kūno raumenis. Ši 

programa skatina kūrybinį aktyvumą, lavina jų 

psichologinį bei socialinį mąstymą, ugdo pasitikėjimą 

savimi 

69. Orientavimosi sporto 

klubas ,,O! Klaipėda” 

120502019 Justinas Liubinskas, 

8 611 33104, 

justinas@oklaipeda.lt 

„Orientavimosi sportas 

Klaipėdoje“ 

Rengti ir vystyti orientavimosi sporto treniruotes, 

sportinius žaidimus, estafetes, užtikrinti vaikų tolimesnį 

vystymą sporto ir asmenybės tobulėjimo aspektais. 

Teikti kokybiškas, vaikų lūkesčius atitinkančias 
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paslaugas, maksimaliai išnaudojant vietinius išteklius ir 

žmogiškuosius resursus 

70. VšĮ Klaipėdos krašto 

buriavimo sporto 

mokykla „Žiemys“ 

120502288 Agnė Dalangauskienė,  

8 682 57542, info@vsi-

ziemys.lt; agne@vsi-

ziemys.lt 

„Fizinis aktyvumas 

buriavimo sporte“ 

Kiekvienas prie jūros augantis vaikas, nepriklausomai 

nuo jo materialinės padėties, turėtų turėti galimybę 

išmokti buriuoti, susipažinti su jūrine kultūra. Tai 

skatina vaikus įgyti pasitikėjimo, savarankiškumo, 

drąsos, jėgos 

71. VšĮ Plaukimo mokykla 120601853 Neringa Jonušienė, 

 8 685 69001, 

mokykla@klaipedosbaseina

s.lt 

„Mokymas plaukti 

grupėse“ 

Pagrindinis tikslas – prisidėti prie nelaimių atviruose ir 

uždaruose šalies vandenyse mažinimo. Pagrindinė 

ugdymo kompetencija programos metu – išmokti 

taisyklingai plaukti ir saugiai elgtis prie vandens ir 

vandenyje, išmokstant pasirūpinti vandenyje ne tik 

savimi, bet ir kitais. Programos metu kvalifikuoti ir 

profesionalūs treneriai sistemingai ir nuosekliai moko 

vaikus plaukti – nuo kūno vandenyje pajutimo iki 

savarankiško plaukimo ir saugaus elgesio vandenyje. 

Programos prioritetas - saugumas prie vandens ir 

vandenyje. Programos metu vaikai mokinami saugaus 

elgesio prie vandens ir vandenyje, elgesio atsitikus 

nelaimei vandenyje. Pagrindinis programos tikslas – 

išmokyti taisyklingai plaukti. Plaukimo metu lavinamas 

fizinis kūnas, gerinama koordinacija ir ištvermė, vaikai 

įgyja svarbiausią įgūdį – išmoksta plaukti. Plaukimas ir 

nardymas teigiamai veikia kraujotakos ir kvėpavimo 

organus, yra ne tik puiki fizinė veikla, bet ir naudingas 

imuninei vaikų sistemai. Plaukimas formuoja 

taisyklingą laikyseną, tiesų stuburą, ugdo charakterį, 

didina pasitikėjimą savimi, moko savarankiškumo. 

Reguliariai užsiiminėjant, gerėja širdies veikla, didėja 

gyvybinis plaučių tūris, krūtinės ląstos elastingumas, 

vaikai geriau miega, valgo, yra žvalesni. Vanduo 

palankiai veikia nervų sistemą. Išmokęs plaukti, vaikas 

įveikia vandens baimę bei išmoksta valdyti savo 

emocijas. Plaukimas – tai vienas svarbiausių įgūdžių 

žmogaus gyvenime 

mailto:info@vsi-ziemys.lt
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72. UAB „Impuls LTU“ 120501244 Eglė Vaupšaitė,  

8 655 79837, 

egle.vaupsaite@impuls.lt 

„Plaukimo akademija. 

Klaipėda“ 

Plaukimo akademija skirta vaikams nuo 6 metų, 

norintiems išmokti plaukti arba jau mokantiems ir 

ketinantiems patobulinti plaukimo techniką bei 

įgūdžius, dalyvavimas varžybose 

73. Asociacija „Saugus 

vanduo“ 

120502114 Martynas Laučka,  

8 628 43874, 

martynaslaucka@gmail.com 

„Plaukimo treniruotės“ Programos tikslas, skatinti vaikus sportuoti, ugdyti 

vaikus plaukimo įgūdžių, gerinti vaikų plaukimo 

techniką, mokyti vaikus kaip reikia saugiai elgtis prie 

vandens. Šios programos metu bus vedamos plaukimo 

treniruotės, treniruočių metu mokysime vaikus: - 

Suprasti saugaus elgesio vandenyje pradmenis, - 

laikytis ant vandens, - taisyklingai kvėpuoti ir nebijoti 

vandens - Išmokti plaukti 4-iais skirtingais plaukimo 

būdais - kaip pagerinti plaukimo techniką - plaukti ir 

paruošime plaukimo varžyboms 

74. Ledo ritulio klubas „HC 

Klaipėda“ 

120502301 Natalija Alfiorova,  

8 673 98890, 

info@hcklaipeda.lt 

„Ledo ritulio technikos ir 

taktikos mokymas“ 

Ši programa skirta vaikams, lankantiems ledo ritulio 

mokyklą ir siekiantiems sportininko pradinio 

parengimo lygio, taip pat jauniems ledo ritulininkams, 

kurie ugdomi pagal ketvirtų ugdymo metų 

(meistriškumo ugdymo) programą. Programos 

realizavimas pradinio rengimo grupėje patenkino 

lūkesčius, ledo ritulio užsiėmimai pritraukė daug 

naujokų. Ši sporto šaka tapo populiari per paskutinius 

metus, tačiau ne visos ledo ritulio mokyklos atsižvelgia 

į prieinamumo principą. Todėl prieinama ir 

individualizuojama programa yra itin aktuali miestui. 

Šios programos įgyvendinimo procese gali dalyvauti 

visi vaikai, turintys motyvacijos saviraiškai šioje sporto 

šakoje; jis taipogi nereikalauja ypatingų gebėjimų, 

fizinių savybių, tam tikros lyties ar sveikatos būklės 

75. Asociacija ledo ritulio 

mokykla „Klaipėdos 

Baltija“ 

120501815 Audrius Kancleris,  

8 670 19533, 

audrius@klaipedosbaltija.lt 

„Ledo ritulys“ Popamokinė veikla yra neatskiriama mokymosi visą 

gyvenimą dalis, leidžianti jauniems žmonėms įgyti tam 

tikrus įgūdžius bei kompetencijas, kurios suteikia 

galimybes asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu, 

sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo 

ir saviraiškos poreikius. Ši programa sprendžia vaikų 
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užimtumo problemą, skatina vaikus sportuoti, palaikyti 

sveiką gyvenimo būdą ir gerą sportinę formą. Programa 

skirta ne tik ledo ritulininko ugdymui, bet ir 

visapusiškam bei harmoningam asmenybės vystymuisi, 

joje pateikta daug vikrumą, koordinaciją, greitumą 

lavinimo pratimų. Programos pagalba visi ugdytiniai 

(nuo 1 iki 12 klasės mokiniai) galės geriau pažinti savo 

kūną, vertinti savo galimybes, pastangas ir pažangą. 

Taip pat bus ugdomos bendrosios kompetencijos. 

Praktinių užsiėmimų metu formuojami ne tik ritulio 

varymo, perdavimo, stabdymo ir smūgiavimo įgūdžiai, 

bet ir taisyklinga čiuožimo technika, judesio atlikimo 

motorika. Pagrindinė ugdymo organizavimo forma – 

grupinės pratybos ir varžybos. Programoje: sporto 

žaidimų teorijos pagrindai (sporto šakos istorija, 

varžybų taisyklės, sveika gyvensena ir kt.), sporto 

praktika (fizinis, techninis, taktinis, psichologinis, 

integralus rengimas), varžybų veikla. Numatytos 

aktyvios veiklos, vyrauja praktiniai ugdymo metodai, 

kurie leis ugdyti ir lavinti praktinius įgūdžius bei 

gebėjimus, vaikai įgis darbštumo, atkaklumo, 

atsakomybės, emocijų valdymo, valios ir kitų 

asmeninių savybių 

76. Klaipėdos ledo ritulio 

mokykla „Skatas“ 

120502115 Eduard Pavliukov,  

8 656 12211, info@skatas.lt 

„Ledo ritulys ir jaunieji 

sportininkai“ 

Dabartiniu laiku sportas tapo neatsiejama mūsų 

gyvenimo dalimi. Visuomenei tapo akivaizdu, kad 

sporto užsiėmimai stiprina sveikatą, kelia organizmo 

tonusą ir suteikia progą jaustis bei atrodyti taip, kaip 

reikalauja socialinė aplinka. Todėl, vykdant šią 

neformaliojo vaikų ugdymo programą, vaikai yra 

užimami po pamokų, įtraukiant juos į kasdieninę sporto 

klubo „Skatas“ veiklą, stiprinama jų sveikata ir ugdoma 

asmenybė. Vaikai kartu švenčia savo gimtadienius, 

organizuoja įvairius renginius ir kalendorines šventes, 

vyksta į įvairias ledo ritulio varžybas. Pasinaudojant šią 

neformaliojo vaikų ugdymo programą, numatomas 
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didesnis vaikų ir suaugusiųjų suinteresuotumas šia 

sporto šaka. Stengsimės tenkinti vaikų saviraiškos 

poreikius ir siekti gerų aukštų ugdymosi rezultatų. 

Planuojama plėtoti ir populiarinti ledo ritulį Klaipėdos 

mieste ir Lietuvoje visomis įmanomomis viešojo 

informavimo priemonėmis, panaudojant jį kaip fizinio 

auklėjimo, sveikatos stiprinimo, aktyvaus poilsio bei 

laisvalaikio pravedimo priemonę. Programa skirta 

vaikams nuo 4 iki 18 metų. Užsiėmimų metu vaikai bus 

visapusiškai lavinami tiek fiziškai tiek dvasiškai. 

Pagrindinė nauda vaikui - gera fizinė būklė, sveikatos 

stiprinimas, komunikacija, taisyklingas užimtumas, 

grūdinimas. Ledo ritulys lavina valią, formuoja 

charakterį. Vaikai išmoks bendrauti, draugauti, padėti 

savo draugui įveikti sunkumus bei priimti atsakingus 

sprendimus 

77. VšĮ Klaipėdos tinklinio 

asociacija 

120502290 Agnė Tamošauskė,  

8 609 49647,   

klaipedostinklinioakademija

@gmail.com 

„Salės ir paplūdimio 

tinklinio vystymas 

Klaipėdoje“ 

Judėjimas stimuliuoja širdies, kvėpavimo sistemų 

veiklą, lavina kūno raumenis, grūdina organizmą, todėl 

mokiniai, žaisdami salės ir paplūdimio tinklinį, ne tik 

patiria malonių akimirkų, bet kartu stiprina sveikatą, 

didina ištvermę, ugdosi fiziškai. Sunkumų nugalėjimas, 

laikantis žaidimo taisyklių, verčia žaidėjus sutelkti 

pastangas, veikti tiksliai. Daug mokinių nori nuolat 

judėti, išreikšti save per judesį, žaidimą, o tam reikia 

papildomos veiklos, kuriai sudarytos sąlygos 

užsiėmimų metu. Programa skatina mokinius judėti 

laisvalaikio metu, patenkinti motorinio aktyvumo 

poreikį, stiprinti jų sveikatą bei grūdinti organizmą. 

Fizinio ugdymo procese vaikai perima sveikos 

gyvensenos nuostatas ir būdus, mokosi saugoti ir 

stiprinti savo sveikatą, tobulinti kūną ir dvasią. 

Programos dalyviai dalyvaus mokyklų, miesto, šalies ir 

tarptautinėse varžybose. Programa prieinama visų 

amžiaus grupių moksleiviams siekiantiems išmokti 

mailto:tinklinioasociacija@gmail.com
mailto:tinklinioasociacija@gmail.com
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tinklinio paslapčių. Programa yra tęstinė ir trunka kol 

programos dalyviai sulaukia pilnametystės 

78. Asociacija Klaipėdos 

miesto futbolo klubas 

„Baltai“ 

120500516 Algis Kazlauskas,  

8 655 48707, 8 611 3913, 

algiskaz@gmail.com 

„Klaipėdos miesto 

futbolo klubo „Baltai“ 

neformaliojo vaikų 

švietimo programa“ 

Programa užtikrins vaikų užimtumo ir laisvalaikio 

formų įvairovę, stiprins sveikatą, lavins socialinę 

kompetenciją, draugystę, bendravimą 

79. VšĮ K. Ivaškevičiaus 

futbolo akademija 

120501817 Kęstutis Ivaškevičius,  

8 678 18167, 

akademija.kfa@gmail.com  

„Supažindinimas ir 

mokymas futbolo 

technikos ir taktikos“ 

Futbolo pagrindų mokymas, komandinio darbo 

propogavimas. Sveiko gyvenimo pagrindų dėstymas 

80. VšĮ Futbolo akademija 

„Gintaras“ 

120502237 Andrius Vaitkus,  

8 659 94517, 

fagintaras@gmail.com 

„Vaikų ir jaunimo 

futbolo ugdymas“ 

Vykdoma vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo 

programa - vaikų ir jaunimo futbolo ugdymas. 

Programa apima vaikų ir jaunimo futbolo sporto šakos 

mokymą, treniruočių proceso vykdymą, testavimą, 

dalyvavimą varžybose bei kitose sporto edukaciniuose 

renginiuose. Programos tikslas - ugdyti vaikų fizinį 

pasirengimą, lyderystę, komandiškumą, tarpusavio 

pagalbą ir bendruomeniškumą per futbolo treniruotes 

81. VšĮ ,,Klaipėdos krašto 

sporto sąjunga“ 

120502021 Andrius Vaitkus,  

8 659 94517, 

klaipedoskss@gmail.com 

„Futbolo mokymas ir 

treniravimas“ 

Vykdoma neformalaus ugdymo programa - futbolo 

sporto šakos mokymas, treniruočių proceso vykdymas. 

Vaikai ir jaunimas mokomi futbolo sporto šakos 

technikos, taisyklių. Treniruočių ir užsiėmimų metų, 

auklėtiniai ugdomi ne tik komandiškumo principo, bet 

ir lyderystės. Futbolo akademijos "Gintaras" auklėtiniai 

dalyvauja varžybose, rungtyniauja turnyruose Lietuvoje 

ir užsienyje 

82. VšĮ Klaipėdos 

fechtavimo klubas 

„Klaipėdos riteriai“ 

120501841 Artūras Butkevičius,  

8 683 51557, 

klaipedosriteriai@gmail.co

m 

„Fechtavimo sporto 

meistriškumo ugdymas“ 

Fechtavimo sporto meistriškumo programa skirta 

mokyti ir lavinti vaikų psichologinius ir fizinius 

įgūdžius, kaip priemonę pasitelkiant fechtavimo sporto 

mokymą. Stiprinti bendrąjį vaikų fizinį pasirengimą, 

ugdyti atsakingos sportinės veiklos ir sveikatingumo 

įgūdžius, lavinti indvidualiam ir komandiniam sportui 

reikalingus fizinius, psichologinius ir intelektinius 

gebėjimus bei žinias 

83. Dalia Šmitienė (laisvoji 

mokytoja)  

121400623 Dalia Šmitienė,   „Anglų kalba be knygų“ Programa yra skirta mokinių anglų kalbos kalbinių 

kompetencijų ugdymui CLIL metodu (angl. Content 

mailto:algiskaz@gmail.com
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8 612 04308, 

dalia.smitiene@gmail.com 

and language Integrated Learning) - kalbos integruotas 

mokymas(is). Programoje numatytų užsiėmimu metu 

didžiulis dėmesys skiriamas praktiniams mokinių anglų 

kalbos įgūdžiams tobulinti ir saviraiškai skatinti, nes 

naudojamos įvairios grupinės užduotys komunikavimo 

kompetencijoms tobulinti, kūrybiniai darbai, tyrimai, 

žaidimai. Mokiniai veiklose, tobulins pažinimo 

iniciatyvumo, kūrybiškumo ir asmenines 

kompetencijas. Visi dalyviai turės sąlygas bendrauti 

anglų kalba, dalinsis savo gebėjimais, pasiekimais, 

priims naujus iššūkius. Kiekviena programos tema bus 

pavadinta angliško frazeologizmo vardu, kad 

žaismingai vaikai plėstų savo anglų kalbos žodyną, nes 

vaikų laukia skirtingos veiklos skirtingomis temomis 

84. Daiva Ložytė (laisvoji 

mokytoja) 

120200735 Daiva Ložytė, 8 623 75833, 

lozyted@gmail.com 

„Keramikos paslaptys“ Per keramikos būrelio užsiėmimus vyks pažintis su 

formomis, molio raiškos galimybėmis, įvairiais dirbinių 

kūrimo būdais. Lavinama vaiko fantazija, lytėjimo, 

regėjimo pojūčiai, pastabumas, per medžiagą išreiškiant 

mintis, jausmus, ugdomas gebėjimas analizuoti, 

kūrybingai veikti ir improvizuoti 

85. Raimondas Urbonas 

(laisvasis mokytojas) 

120200847 Raimondas Urbonas,  

8 699 92130 

raimondasurbonas@gmail.c

om 

„Keramikos pažinimas – 

kaip vieno iš seniausių 

pasaulio amatų“ 

Laisva kūryba per molį. Dirbinio lipdymas, žiedimas, 

formavimas, konstravimas, glazūravimas, dekoravimas, 

presavimas, šablonavimas ir keraminių gaminių 

degimas krosnyje. Supažindinimas su etnokultūra. 

Susipažinimas su keramikos medžiagomis ir 

priemonėmis, keramikos dirbinių formavimo ir apdailos 

būdais. Kartu ieškosime kūrybinių idėjų ir šaltinių, 

kurdami tradicinius ir šiuolaikinius keramikos 

dirbinius, kuriuos vaikai pristatys parodose. Vaikai 

išmoks kurti, bendrauti ir bendradarbiauti, kūrybiškai 

mąstyti, įgys sociaemocinių gebėjimų, bus lavinama 

smulkioji motorika. .Kūrybinio darbo pobūdis suteiktu 

galimybę ne tik pagaminti keramikos dirbinius, bet ir 

įsigilinti į gamybos procesą, patiriant malonumą 

rankose laikyti savo darbą. Keramikos užsiėmimai 
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padės mokiniams atsipalaiduoti, atitrūkti nuo 

kasdieninės rutinos, nurimti 

86. Dainius Blaževičius 

(laisvasis mokytojas) 

120700142 Dainius Blaževičius, 

8 652 65010, 

dainius.blazevicius@gmail.

com 

„Jūreivystė ir laivyba“ Lietuva – jūrinė valstybė, pastaraisiais metais sparčiai 

didinanti savo karinį, transporto, žvejybinį, keleivinį bei 

pramoginį laivyną. Todėl dabar kaip niekad anksčiau 

reikalingi kompetentingi asmenys, galintys ateityje 

papildyti įvairių laivų įgulas. Programa skirta 

mokiniams siejantiems savo ateitį su jūra ir laivais. 

Mokiniai užsiėmimų metu gaus ne tik teorinių žinių 

apie laivybą ir jūreivystę, mokysis modeliuoti burinius 

ir motorinius laivus, valdyti laivus kompiuterinėse 

simuliacijose, bet ir turės praktinių užsiėmimų tikruose 

buriniuose ir irkliniuose laivuose. Sunkumų 

nugalėjimas, laikantis ir žinant taisykles, verčia 

mokinius sutelkti pastangas, veikti tiksliai. Daug 

mokinių nori nuolat judėti, išreikšti save per judesį, 

žaidimą, o tam reikia papildomos veiklos, kuriai 

sudarytos sąlygos užsiėmimų metu. Programa skatina 

mokinius, ne tik susitelkti ties teorinėmis žiniomis, bet 

ir judėti laisvalaikio metu, patenkinti motorinio 

aktyvumo poreikį, stiprinti jų sveikatą bei grūdinti 

organizmą. Ugdymo procese vaikai perima jūreivystės 

ir laivybos bazines žinias, sveikos gyvensenos nuostatas 

ir būdus, mokosi saugoti ir stiprinti savo sveikatą, 

tobulinti kūną ir dvasią. Programos dalyviai dalyvaus 

mokyklų parodose, įvairiuose būriavimo renginiuose ir 

pan.. Programa prieinama visų amžiaus grupių 

moksleiviams siekiantiems išmokti Jūreivystės ir 

laivybos paslapčių. Programa yra tęstinė ir trunka kol 

programos dalyviai sulaukia pilnametystės 

87. Alvydas Vozgirdas 

(laisvasis mokytojas) 

121300252 Alvydas Vozgirda,  

8 676 38974, 

alvozgirdas@yahoo.com 

„Etnomuzikavimo 

mokyklėlė“ 

Programoje vaikai ir jaunimas susipažins su tradiciniu 

muzikavimu, mokysis groti įvairiais liaudies muzikos 

instrumentais: armonika, bandonija, smuikai, 

armonikėlės; vaikai gamins pučiamuosius 

instrumentus. Kūrybiškai ieškosime tradicinio 
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muzikavimo interpretacijų, naujų ir aktualių jaunimui 

iššūkių, koncertinių programų. Ši programa prisidės 

prie tautiškumo ir pilietiškumo ir etnokultūrinės 

sklaidos puoselėjimo 

88. Egidijus Špakauskas 

(laisvasis mokytojas) 

120301063 Egidijus Špakauskas,  

8 687 17205, 

sokiaiklaipedoje@gmail.co

m 

„Judėk, šok, sportuok. 

Sportiniai šokiai“  

Programa skirta 6-16 metų vaikams. Šiais, išmaniųjų 

technologijų laikais vaikai vis mažiau juda ir sportuoja. 

Sportiniai šokiai, tai kitokia vaikų sportavimo forma. 

Be fizinės ištvermės, čia ugdomas vaikų muzikalumas 

ir artistiškumas, lavinami etikos ir estetikos įgūdžiai. 

Sportinių šokių treniruotėse vaikai atlieka ne tik fizinio 

pasirengimo judesius lankstumui, koordinacijai, 

besiformuojančių raumenų stiprinimui ir taisyklingai 

kūno laikysenai ar mokosi šokio žingsnelių, bet ir ugdo 

savo augančią asmenybę emociškai. Dalyvaudami 

šokių varžybose vaikai geba dorotis su iššūkiais, 

džiaugiasi laimėjimais. Mokosi ir pralaimėti, bet 

nepasiduoti ir toliau siekti savo užsibrėžtų tikslų, nebijo 

didžiulių auditorijų, bei geba laisvai bendrauti su kitais 

bendraamžiais 

89. Aurimas Andrijauskas 

(laisvasis mokytojas) 

120300841 Aurimas Andrijauskas, 

8 676 73653, 

aurimas1985@gmail.com 

„Šokio reikšmė žmogui“ Esmė kad suvoktų šokio meno, kultūros ir kitų 

gyvenimo veiklos sričių tarpusavio sąsajas, meninės 

patirties reikšmę visapusiškai asmenybės saviugdai. 

Programa suteikia ugdytiniams, neturintiems jokios 

šokio patirties, galimybę išbandyti save naujoje 

meninėje veikloje. Programos veiklos: sportiniai šokiai 

(raida), tautinių, šiuolaikinių, modernaus šokių 

pagrindai, kūno trenažas, vaikiški bei disko šokiai, 

kompozicijų kūrimas, šokio muzikos analizė, 

choreografinis scenarijus, sceninis paveikslas, aktorinis 

meistriškumas, koncertinė veikla (organizavimas – 

ieškojimas naujų nišų), grupių komplektavimas 

90. Ramona Valiūtė-

Žukauskienė (laisvoji 

mokytoja) 

120301070 Ramona Valiūtė-

Žukauskienė, 8 609 66577, 

ramonavaliute@yahoo.com 

„Šoka smiltys“ 

 

ŠOKIO DALYKO TIKSLAS. Sudaryti palankias 

sąlygas šokėjui: - Išplėtoti asmens kinestetines savybes, 

estetinę patirtį ir meninės veiklos poreikį; - Įgyti šokio 

raštingumą, kultūrinę ir pilietinę brandą, užtikrinančią 

mailto:sokiaiklaipedoje@gmail.com
mailto:sokiaiklaipedoje@gmail.com
mailto:ramonavaliute@yahoo.com
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asmens kūrybinį ir socialinį aktyvumą bei siekį mokytis 

visą gyvenimą. ŠOKIO DALYKO UŽDAVINIAI: - 

Ugdytųsi vertybines nuostatas domėtis šokio 

tradiciniais ir šiuolaikiniais reiškiniais, jausti poreikį 

dalyvauti šokio veiklose, patenkintų prigimtinį poreikį 

judėti ir plėtotų kūno kinestetines galias reikšmingas 

kasdieniame gyvenime bei reikalingas šokio raiškai; - 

Kauptų ir plėtotų šokio kūrybinę ir estetinę patirtį, 

reikalingą bendrauti, pažinti ir reikšti savo emocijas, 

mintis ir sumanymus šokio raiškos priemonėmis, 

drąsiai ir pasitikinčiai savo jėgomis dalyvautų 

įvairiuose šventėse, koncertuose, konkursuose bei 

čempionatuose; - Apmąstytų, aiškintųsį ir dalintųsi 

įgyta šokio patirtimi, šokio sukeltais įspūdžiais ir 

vertinimais. Programa skirta įvairaus mokyklinio 

amžiaus moksleiviams. Šia programa siekiama ugdyti ir 

puoselėti pagarbą lietuvių liaudies papročiams, 

tradicijoms. Išmokti klasikinio, bei šiuolaikinio šokio 

pradmenis ir pažinti baleto istoriją bei šokio subtilybes. 

Ugdyti mokinių estetinį jausmą, nuovoką bei sceninę 

kultūrą, patirtį. Skatinti bendrauti su įvairiais Lietuvos 

bei užsienio šokio kolektyvais, dalintis gerąją patirtimi. 

Programos metu mokiniai: 1. Mokysis Klaipėdos krašto 

bei kitų Lietuvos regionų liaudies sceninius šokius, 

folklorinius ratelius. Susipažins su tautiniu kostiumu ir 

gebės skirti regionams būdingas aprangos spalvas, 

detales. Mokysis lietuvių liaudies tautinio šokio 

pagrindinius žingsnius, gebės juos savarankiškai atlikti 

ir įvardinti. 2. Mokysis klasikinio (baleto) ir 

šiuolaikinio šokio pagrindus, istoriją. Lavins kūno 

plastiką, lankstumą, fizinę ištvermę, sausgyslių 

elastingumą, sąnarių paslankumą, taisyklingą kūno 

laikyseną bei taisyklingą kvėpavimą. 3. Dalyvaus 

įvairiuose šokio festivaliuose, festivaliuose-

konkursuose, čempionatuose. Miesto, respublikinėse 
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bei moksleivių dainų ir šokių šventėse. 4. Mokysis 

improvizuoti, kurti šokio etiudus, gebės kontroliuoti 

savo kūną bei tobulins erdvės pojūtį, koordinaciją. 

Gebės patirti džiaugsmą užsiimdamas šokio veikla. 

Mokysis vertinti kitus ir save. Gebės šokti poroje, 

pavieniui, grupėse 

91. Oksana Simaitienė 

(laisvoji mokytoja) 

120502318 Oksana Simaitienė,  

8 650 13636,  

oksana.sim@gmail.com; 

oksana.simaitiene@azuolyn

ogimanzija.lt 

„Aerofitnesas“ ŠOKIO DALYKO TIKSLAS. Sudaryti palankias 

sąlygas šokėjui: - Išplėtoti asmens kinestetines savybes, 

estetinę patirtį ir meninės veiklos poreikį; - Įgyti šokio 

raštingumą, kultūrinę ir pilietinę brandą, užtikrinančią 

asmens kūrybinį ir socialinį aktyvumą bei siekį mokytis 

visą gyvenimą. ŠOKIO DALYKO UŽDAVINIAI: - 

Ugdytųsi vertybines nuostatas domėtis šokio 

tradiciniais ir šiuolaikiniais reiškiniais, jausti poreikį 

dalyvauti šokio veiklose, patenkintų prigimtinį poreikį 

judėti ir plėtotų kūno kinestetines galias reikšmingas 

kasdieniame gyvenime bei reikalingas šokio raiškai; - 

Kauptų ir plėtotų šokio kūrybinę ir estetinę patirtį, 

reikalingą bendrauti, pažinti ir reikšti savo emocijas, 

mintis ir sumanymus šokio raiškos priemonėmis, 

drąsiai ir pasitikinčiai savo jėgomis dalyvautų 

įvairiuose šventėse, koncertuose, konkursuose bei 

čempionatuose; - Apmąstytų, aiškintųsį ir dalintųsi 

įgyta šokio patirtimi, šokio sukeltais įspūdžiais ir 

vertinimais. Programa skirta įvairaus mokyklinio 

amžiaus moksleiviams. Šia programa siekiama ugdyti ir 

puoselėti pagarbą lietuvių liaudies papročiams, 

tradicijoms. Išmokti klasikinio, bei šiuolaikinio šokio 

pradmenis ir pažinti baleto istoriją bei šokio subtilybes. 

Ugdyti mokinių estetinį jausmą, nuovoką bei sceninę 

kultūrą, patirtį. Skatinti bendrauti su įvairiais Lietuvos 

bei užsienio šokio kolektyvais, dalintis gerąją patirtimi. 

Programos metu mokiniai: 1. Mokysis Klaipėdos krašto 

bei kitų Lietuvos regionų liaudies sceninius šokius, 

folklorinius ratelius. Susipažins su tautiniu kostiumu ir 
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gebės skirti regionams būdingas aprangos spalvas, 

detales. Mokysis lietuvių liaudies tautinio šokio 

pagrindinius žingsnius, gebės juos savarankiškai atlikti 

ir įvardinti. 2. Mokysis klasikinio (baleto) ir 

šiuolaikinio šokio pagrindus, istoriją. Lavins kūno 

plastiką, lankstumą, fizinę ištvermę, sausgyslių 

elastingumą, sąnarių paslankumą, taisyklingą kūno 

laikyseną bei taisyklingą kvėpavimą. 3. Dalyvaus 

įvairiuose šokio festivaliuose, festivaliuose-

konkursuose, čempionatuose. Miesto, respublikinėse 

bei moksleivių dainų ir šokių šventėse. 4. Mokysis 

improvizuoti, kurti šokio etiudus, gebės kontroliuoti 

savo kūną bei tobulins erdvės pojūtį, koordinaciją. 

Gebės patirti džiaugsmą užsiimdamas šokio veikla. 

Mokysis vertinti kitus ir save. Gebės šokti poroje, 

pavieniui, grupėse 

92. Oksana Simaitienė 

(laisvoji mokytoja) 

122001462 „Laikysenos korekcijos 

mankšta“ 

Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos 

duomenimis, pasaulyje apie 80 proc. vaikų ir paauglių 

nepasiekia rekomenduojamo fizinio aktyvumo kiekio 

(ne mažiau valandos vidutinio arba didelio intensyvumo 

fizinės veiklos kasdien). Dėl vis didėjančio jaunų 

žmonių fizinio pasyvumo daugėja su judėjimo stoka 

susijusių sveikatos problemų: nutukimas, padidėjęs 

arterinis kraujo spaudimas, kaklo ir juosmens skausmai, 

regėjimo sutrikimai, dažnesni funkciniai negalavimai 

(miego sutrikimai, galvos skausmai ir pan.). Programa 

„Laikysenos korekcijos mankšta“ skirta tiek sveikų, 

tiek laikysenos sutrikimų turinčių moksleivių gebėjimų 

formuoti ir išlaikyti taisyklingą laikyseną ugdymui, 

fizinio aktyvumo didinimui, motyvacijos fizinės veiklos 

būtinybei stiprinimui, fizinių ypatybių lavinimui ir 

sveikatos stiprinimui. Užsiėmimų metu mokiniai 

mankštins savo kūną, ugdys gebėjimą jį valdyti, išmoks 

laikyseną koreguojančių pratimų, gebės fiziniam 

ugdymui pritaikyti buityje esamas priemones 
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93. Laura Maškova 

(laisvoji mokytoja) 

120502317 Laura Maškova,  

8 612 84276, 

lauramaskovazumba@gmail

.com 

„Linksmoji zumba“ Programa skirta įvairaus amžiaus vaikams. „Linksmoji 

Zumba“ – tai linksmos ir energingos treniruotės, kurių 

metu vaikai atlieka nesudėtingas (jų amžiui adaptuotas) 

šokių choreografijas. Programa siekiama formuoti 

fizinio aktyvumo įpročius, požiūrį į sveiką gyvenimo 

būdą, ugdyti pasitikėjimą savimi. Vaikai išmoks 

pagrindinių žingsnelių, lavins judesių koordinaciją ir 

ritmo pojūtį, stiprins viso kūno raumenis, reguliariai 

sportuos. „Linksmoji Zumba“ – puiki galimybė šokiu 

išreikšti savo emocijas, lavinti savo kūrybiškumą. 

Vaikai dalyvaus įvairiuose renginiuose, taip ugdydami 

pasitikėjimo, atsakomybės, bendradarbiavimo 

kompetencijas 

94. Darius Glodenis 

(laisvasis mokytojas) 

120502321 Darius Glodenis,  

8 616 06819,  

dariusglo@gmail.com 

„Stipraus ir sveiko 

žmogaus ugdymas su 

karate kiokushin“ 

Programa skirta 7-18 metų vaikams ir jaunimui, 

programos įgyvendinimui bus formuojamos 3 grupės, 

atsižvelgiant į mokinių amžių bei meistriškumo ir 

pajėgumo lygį, pritaikant atskirą ugdymo programą, 

atitinkančią kiekvienos grupės galimybes, užtikrinant 

saugų ugdymo procesą. Vaikų ir jaunimo užimtumas 

bus skatinamas susipažinti su karate kyokushin kovos 

menu, taip pat pasitelkiant neformalaus vaikų švietimo 

metodus. Programoje numatomi tikslai pagerinti fizines 

savybes, lankstumo, ištvermės, jėgos, greičio ir kūno 

koordinacijos, įgyti pasitikėjimo savo jėgomis, nugalėti 

sunkumus, siekti užsibrėžtų tikslų. Bus keliamas 

sportininkų techninis ir kovinis lygis. Dvasinis 

tobulinimas, užsiėmimai meditacija, joga. Karate 

kyokushin treniruotėse vystomas tvirto charakterio 

žmogus, nugalintis baimę, skausmą, nebijantis 

sunkumų. Bus atliekamas aiškinamasis darbas apie 

alkoholio ir narkotikų žalą bei sveiko sportuojančio 

žmogaus laisvalaikį. Bus vedami teoriniai užsiėmimai 

apie sveiko gyvenimo būdą, sveikos mitybos būdus ir 

naudą. Programos dalyviams bus sudaromos galimybės 

dalyvauti egzaminuose, įvertinant išmoktas žinias, 

mailto:dariusglo@gmail.com
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dalyvauti varžybose, įvertinant sportininkų pasiruošimą 

treniruotėse. Sportininkams bus organizuojamos sporto 

ir poilsio stovyklos. Tokia programa lavins vaikus ir 

jaunimą fiziškai, dvasiškai praplės žinias, pagerins 

sveikatą, įgis pasitikėjimo savimi, išmokys savigynos, 

paruoš jaunimą kariuomenei 

95. Darius Romančikas 

(laisvasis mokytojas) 

120501852 Darius Romančikas,  

8 602 16752, 

darius.tenisas@gmail.com 

„Tenisas vaikams“ Programa skirta 7-18 metų vaikams ir jaunimui, 

programos įgyvendinimui bus formuojamos 3 grupės, 

atsižvelgiant į mokinių amžių bei meistriškumo ir 

pajėgumo lygį, pritaikant atskirą ugdymo programą, 

atitinkančią kiekvienos grupės galimybes, užtikrinant 

saugų ugdymo procesą. Vaikų ir jaunimo užimtumas 

bus skatinamas susipažinti su karate kyokushin kovos 

menu, taip pat pasitelkiant neformalaus vaikų švietimo 

metodus. Programoje numatomi tikslai pagerinti fizines 

savybes, lankstumo, ištvermės, jėgos, greičio ir kūno 

koordinacijos, įgyti pasitikėjimo savo jėgomis, nugalėti 

sunkumus, siekti užsibrėžtų tikslų. Bus keliamas 

sportininkų techninis ir kovinis lygis. Dvasinis 

tobulinimas, užsiėmimai meditacija, joga. Karate 

kyokushin treniruotėse vystomas tvirto charakterio 

žmogus, nugalintis baimę, skausmą, nebijantis 

sunkumų. Bus atliekamas aiškinamasis darbas apie 

alkoholio ir narkotikų žalą bei sveiko sportuojančio 

žmogaus laisvalaikį. Bus vedami teoriniai užsiėmimai 

apie sveiko gyvenimo būdą, sveikos mitybos būdus ir 

naudą. Programos dalyviams bus sudaromos galimybės 

dalyvauti egzaminuose, įvertinant išmoktas žinias, 

dalyvauti varžybose, įvertinant sportininkų pasiruošimą 

treniruotėse. Sportininkams bus organizuojamos sporto 

ir poilsio stovyklos. Tokia programa lavins vaikus ir 

jaunimą fiziškai, dvasiškai praplės žinias, pagerins 

sveikatą, įgis pasitikėjimo savimi, išmokys savigynos, 

paruoš jaunimą kariuomenei 
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96. Karolis Rimkūnas 

(laisvasis mokytojas) 

120501845 Karolis Rimkūnas,  

8 603 50002, 

karolisrimkunas@gmail.co

m 

„Aš sportuoju: stiprus, 

sveikas, motyvuotas“ 

Šių dienų problema - mažėjantis moksleivių fizinis 

aktyvumas: vis daugiau laiko praleidžiama prie 

kompiuterių, televizorių, užmirštant sportą bei buvimą 

gryname ore. Programa „Aš sportuoju: stiprus, sveikas, 

motyvuotas“ skirta vaikų fizinio aktyvumo didinimui, 

sveikatos stiprinimui, asmeniniam tobulėjimui. 

Augančio organizmo sveikatą teigiamai veikia buvimas 

gryname ore, judėjimas. Programos metu ugdoma 

moksleivių meilė sportui, sudaromos saugios bei 

tinkamos sąlygos sportuoti tiek uždaroje patalpoje, tiek 

gryname ore, stiprinami kūno raumenys, mokoma siekti 

asmeninių rezultatų, ugdyti valią, ryžtą, siekiant 

užsibrėžtų tikslų, tuo pačiu užtikrinant vaikų užimtumą 

bei laisvalaikio praleidimo būdą per sporto prizmę. 

Tikslams pasiekti bus naudojami TRX, irklavimo ir kiti 

treniruokliai, įvairūs kamuoliai, virvės, gumos, 

svarmenys. Bus tobulinami ėjimo, bėgimo, plaukimo ir 

svarsčių kilnojimo įgūdžiai. Moksleiviai bus mokomi 

irkluoti sportinėmis, turistinėmis, drakonų ir 

liaudiškomis valtimis, išmoks įvairių sportinių žaidimų, 

gebės taisyklingai atlikti įvairaus sudėtingumo 

pratimus. Ši programa tinka įvairaus mokyklinio 

amžiaus vaikams 

97. Julija Baranova 

(laisvoji mokytoja) 

121100468 Julija Baranova,  

8 610 03081, 

julaja@gmail.com 

„Senamiesčio keramikos 

dirbtuvės“ 

Programos esmę sudaro kūrybiškos ir darnios 

asmenybės ugdymas remiantis keramikos kūrimo 

procese vykstančiais procesais. Pasitelkiant unikalias 

molio savybes vyks pažintis su formomis, molio raiškos 

galimybėmis ir įvairiais molio dirbinių kūrimo būdais ir 

jų dekoravimu. Programos dalyviai gaus žinių apie 

amato ištakas, liaudies keramikos ypatumus ir jos vertę. 

Praktinė  programos nauda – asmeninių savybių 

ugdymas, meninės raiškos lavinimas, amato pagrindų 

įgijimas ir savarankiškai sukurti keramikos darbai 

namams ir dovanoms 

___________________________________ 


