
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖ 

 

INFORMACIJA APIE NVŠ PROGRAMĄ (2020 M. SPALIO-GRUODŽIO MĖN.) 

 

NVŠ teikėjo 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 

NVŠ programos 

vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

SPORTAS 
Karatė klubas 

“ALFA” 

Karatė 

sportas- 

harmoningos 

asmenybės 

ugdymui 

 

Sportas Programos tikslas –susipažinti 

su Rytų kovos menais, kultūra, 

ugdyti valią, bei puoselėti 

asmens dvasines ir fizines galias, 

ugdyti intelektą, padėti tvirtus 

dorovės ir sveikos gyvensenos 

pamatus, taip pat sportinės 

savimonės tikslingumo 

formavimas. 

 Turinį sudaro fizinių ypatybių 

lavinimas, sportinio 

meistriškumo ugdymas, 

tobulinimas, pažangos  testai, 

sportininkų kvalifikacijos 

kėlimas, varžybos,  bei 

papildomas aukšto sportinio 

meistriškumo sportininkų 

ruošimas.  

 

 

7-19 m. 

„Ąžuolo“ 

progimnazijos 

sporto salė.   

 

Adresas. 

Žvaigždžių g. 26 

Panevėžys 

 

Alfonsas Valuntonis Tel.: 

+370 686 55472 

VŠĮ Futbolo 

akademija 

„Panevėžys“ 

Futbolo 

magija 

Sportas Vaikų futbolas – tai veikla, kuri 

atveria galimybę pažinti save, 

patirti žaidimo keliamą 

džiaugsmą, padeda vaikams 

siekti fizinės ir dvasinės darnos, 

bei įgyti efektyvaus bendravimo 

bei bendradarbiavimo įgūdžių. 

7-15 metų Smėlynės g. 2B Tel. 8 603 34111,  

8 45 462933, 

el. p. pomeckis@hotmail.com 

mailto:pomeckis@hotmail.com


NVŠ teikėjo 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 

NVŠ programos 

vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

Grupinių pratybų ir teorijos 

pagrindai: sveika gyvensena, 

žaidimo taisyklės, futbolo sporto 

šakos istorija ir kita praktinė bei 

teorinė veikla. 

VšĮ 

„Aukštaitijos 

krepšinio 

mokykla“ 

Neformaliojo 

ugdymo 

krepšinio 

treniruotės 

(Panevėžio 

m.) 

Sportas Pagal parengtą ugdymo 

programą moksleiviai 

Aukštaitijos krepšinio mokyklos 

(AKM) treniruotėse mokomi 

žaisti krepšinį, bendradarbiauti ir 

dirbti komandoje. AKM 

naujausių aktyvių metodų 

pagalba sukuriama sportui ir 

sveikatai palanki aplinka, 

sąlygos sąžiningai varžytis ir 

garbingai žaisti. 

6 – 18 

metų 

Žvaigždžių g. 26, 

Panevėžys, LT-

37136, 

Panevėžio 

“Ąžuolo” 

progimnazija 

Žydrūnas Kuodis, +370 625 

74051, 

akmprojektai@gmail.com 

Tradicinio 

karate klubas 

“Danas” 

Tradicinės 

karatė 

mokymai 

Sportas Lankantys užsiėmimus vaikai 

mokosi tradicinės karate, kuri 

sustiprina kūno raumenis, 

mokosi drausmės, disciplinos, 

pasitikėjimo savimi perpratę šią 

sporto šaką žmonės sutvirtina 

savo charakterį, o visa tai kartu 

sukuria apsigynimo be kovos, 

bei pagalbos silpnesniems už 

save sistemą. 

6-19 metų 

 

Panevėžio 

Saulėtekio 

progimnazija, 

Statybininkų g. 24, 

Panevėžys. 

 

Panevėžio 

Žemynos 

progimnazija, 

Ramygalos g. 99, 

Panevėžys 

Giedrius Motiejūnas tel. 

867675239, el. p. 

giedrius@karateklubas.lt 

VŠĮ 

“Visapusiško 

lavinimo 

centras” 

Mergaičių 

meninė 

gimnastika 

Sportas Užsiėmimuose mergaitės 

susipažįsta su meninės 

gimnastikos judesiais ir 

pratimais. Ypač daug dėmesio 

6-10 m.  Respublikos g. 37, 

Panevėžys 

Eglė Aukštuolė 86473356 

mailto:giedrius@karateklubas.lt


NVŠ teikėjo 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 

NVŠ programos 

vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

skiriama taisyklingos laikysenos 

formavimui, taisyklingam 

sportinių judesių atlikimui, kūno 

raumenų stiprinimui, sportinių 

įrankių valdymo technikai. Šių 

užsiėmimų metu ypatingai lavėja 

mergaičių lankstumas, judesių 

koordinacija, muzikalumas. 

Panevėžio 

sporto klubas 

„Voras“ 

Taekvondo ir 

karatė 

integravimas 

į papildomą 

moksleivių 

ugdymą 

Sportas Programa skirta moksleivių 

užimtumui,  fiziniam bei 

psichologiniam ugdymui, 

naudojant dvikovinių sporto 

šakų programas bei metodikas. 

Pagrindinis dėmesys skiriamas 

savigynos, savikontrolės, savęs 

realizavimo per judesių meną 

mokymui. 

Mokyklinis 

amžius 

Taikos al. 11, 

Panevėžys 

Žydrūnas Budrys, tel. 

+37061032905 

El. p. 

zydrunas.budrys@gmail.com 

 

Valdas 

Bielinskas  

Karate 

sportas, 

sveika 

gyvensena 

Sportas Suteikiamos teorinės žinios apie 

sveiką gyvenseną, vyksta fizinis 

kūno lavinimas, ugdomas 

gebėjimas kontroliuoti savo 

emocijas, pagarbą vienas kitam, 

mokoma karate savigynos, 

vaikai supažindinami su rytų 

kovos menu, kultūra, istorija. 

7-16 

metų 

Mykolo Karkos 

pagrindinė 

mokykla 

tel. 868393529 

 

Panevėžio 

krepšinio 

klubas 

,,Žaibas“ 

„Žaidžiame 

krepšinį“ 

Sportas  Vaikai susipažins su krepšinio 

žaidimo technika ir taktika, turės 

galimybę išreikšti save 

patinkančioje fizinėje veikloje, 

atskleisti asmeninius gebėjimus, 

ugdysis sveikos gyvensenos, 

15 – 19 

metų 

M.Rimkevičaitės 

paslaugų ir verslo 

mokykla, sporto 

salė 

Rimantas Petrulevičius, 

861674080, 

rpetrulevicius@gmail.com 

mailto:zydrunas.budrys@gmail.com


NVŠ teikėjo 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 

NVŠ programos 

vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

pasitikėjimo savimi, 

bendradarbiavimo, darbo 

komandoje įgūdžius ir 

kompetencijas. Vaikai 

dalyvausvaržybose.  

Karatė sporto 

klubas 

“Argus“ 

Karatė 

sportas, 

sveikas 

gyvenimo 

būdas  

 

Sportas Programa skirta mokyklinio 

amžiaus vaikams ir jaunimui. 

Programos tikslas supažindinti ir 

sudominti jaunus žmones rytų 

kovos menais taikant sportinę 

veiklą ir  sveiką gyvenseną. 

7-19 metų Jakšto g.1 

“Aukštaitijos 

sporto 

kompleksas” 

Remigijus Olšauskas 

+37065999443 

argusklub@yahoo.com 

Panevėžio 

sporto centras 

Sportuok ir 

būsi sveikas 

Sportas Užsiėmimuose ugdytiniai bus 

lavinami fiziškai. Ugdytiniai 

susipažins su krepšinio, 

lengvosios atletikos , dziudo , 

triatlono ir kitomis sporto 

šakomis 

6-18 metų Sporto kompleksas 

“Aukštatija “ , 

A.Jakšto g.1, 

Krepšinio sporto 

sale, Beržų g.48, 

PSC maniežas, 

Liepų al.4, 

“Saulėtekio” 

progimnazijos 

sporto salė, 

R.Sargūno sporto 

gimnazijos dziudo 

sale, Liepų al.2, 

“Nevėžio “ sporto 

komplekse, Taikos 

al.11 

Kristina Baltramaitytė, 

Tel. 8620 77082 

sportas@pkksc.lt 

  

Panevėžio 

miesto 

sunkiosios 

Sunkiosios 

atletikos 

populiarinim

as ir plėtra 

Sportas Programa skirta jauno žmogaus 

užimtumui ,sveikatos gerinimui. 

Susipažįsta su jėgos ugdymo 

pratimais.                                                                                                         

10-19m  Panevėžys Jakšto 

1.,sunkiosios 

atletikos sporto 

salė. 

Gintautas Čeponis 

,868750640,skjegapanevezys

@ 

@gmail.com 

mailto:sportas@pkksc.lt


NVŠ teikėjo 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 

NVŠ programos 

vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

atletikos 

klubas ‘Jėga’ 

Ji padeda, bendravimui, 

darbštumui, sąžiningumui, 

atsakomybei ugdyti, stresui 

nuimti, ugdomas tvirtas, sveikas 

Lietuvos  pilietis, šalies gynėjas. 

Sporto klubas 

,,SK-Mintis” 

Jaunųjų 

krepšininkų 

ugdymo 

programa 

 

Sportas Vaikai 2 kartus savaitėje lanko 

krepšinio treniruotes, dalyvauja 

varžybose. 

7-16 metų ,,Minties” 

gimnazija 

Vladas Taučius 

tel. 501388, el. p. 

vladas.taucius@panevezys.lt    

Panevėžio 

moksleivių 

namai 

Taisyklingo 

judėjimo 

menas 

Sportas Programa paremta dviejų temų 

blokais: pirmasis – sportas ir 

kūno kultūra, antrasis –  

taisyklingo judėjimo menas ir 

kūrybiškumas Programoje 

numatytos funkcinės, korekcinių 

pratimų, plaukimo, taisyklingos 

laikysenos treniruotės. 

12-19 Parko g.79 Tel. 8 45 51 71 51 

Panevėžio 

moksleivių 

namai 

Lengvasis 

kultūrizmas 

Sportas Programoje numatyta pagrindinė 

veikla - kūno linijų tobulinimas, 

raumenų stiprinimas, jėgos ir 

ištvermės ugdymas, sveikos 

mitybos mokymas. 

8-19 Parko g.79 Tel. 8 45 51 71 51 

Panevėžio 

moksleivių 

namai 

Boksas Sportas Programoje numatyta pagrindinė 

veikla - bokso technikos 

mokymasis ir jos pritaikymas, 

jaunųjų boksininkų bendrasis 

fizinis rengimas, fizinių ypatybių 

lavinimas: jėga, greitumas, 

ištvermė, lankstumas, 

7-19 Parko g.79 Tel. 8 45 51 71 51 

mailto:vladas.taucius@panevezys.lt


NVŠ teikėjo 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 

NVŠ programos 

vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

pusiausvyra, vikrumas, 

koordinacija. 

Panevėžio 

moksleivių 

namai 

Aerobika 

šokio ritmu 

Sportas Užsiėmimų metu mokiniai 

susipažins su nuotaikingu 

aerobikos ritmu, funkcine rato 

treniruote, stepo treniruote, 

sveika gyvensena, įvairiomis 

sporto šakomis. Dailins kūno 

linijas, laisvo judesio ir 

treniruoklių pagalba. 

6-19 Parko g.79 Tel. 8 45 51 71 51 

Panevėžio 

moksleivių 

namai 

Aerobika-

fitnesas 

Sportas Programos metu vaikai ugdysis 

gebėjimus  formuoti taisyklingą 

kūno laikyseną, lavinti 

koordinaciją, bus suteiktos 

teorinės žinios apie sveiką 

mitybą, fizinio krūvio naudą. 

8-19  Parko g.79 Tel. 8 45 51 71 51 

VšĮ „Naujieji 

projektai“ 

Neformaliojo 

ugdymo 

futbolo 

treniruotės  

Sportas Vykdomose treniruotėse 

mokoma žaisti futbolą, aktyvių 

metodų pagalba sukuriama 

sportui ir sveikatai palanki 

aplinka, sąlygos sąžiningai 

varžytis, plėtojamos garbingo 

žaidimo vertybės, mokomasi 

bendradarbiavimo, pasitikėjimo 

savimi. 

6 – 18 

metų 

Panevėžio 

“Minties 

gimnazija”  

Kniaudiškių g. 

40,  LT-37119 

Panevėžys 

 

Žydrūnas Kuodis, +370 625 

74051, naujiejip@gmail.com 

UAB Impuls “Plaukimo 

akademija” 

Sportas IMPULS plaukimo akademija 

sukurta norintiems išmokti 

plaukti arba jau mokantiems 

patobulinti plaukimo techniką 

bei įgūdžius 

6-14 metų Parko g. 14, 

Panevėžys 

Sonata Poškienė, tel. 8 669 

25103 



NVŠ teikėjo 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 

NVŠ programos 

vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

Panevėžio 

triatlono 

klubas “TRI-

Fun”. 

Sportuoti- 

smagu 

Sportas  Programa skirta vaikus 

supažindinti su fizinio 

pasiruošimo pagrindais 

išbandant skirtingus sportus. 

Pagrindinis dėmesys triatlonui. 

6-18m. Panevėžio 

Aukštaitijos sporto 

kompleksas, 

baseinas, 

Panevėžio triatlono 

klubo „TRI-Fun“ 

bazėje Taikos al. 

11. 

Alina Ranceva, 867521077, 

Alina.ranceva1983@gmail.co

m 

VšĮ Futbolo 

klubas 

“Aukštaitija” 

Futbolo 

treniruotės 

Sportas Programa skirta vaikams, 

norintiems išmokti, įsisavinti 

futbolo techniką bei taktiką. 

Programos esmė mokyti futbolo 

technikos, lavinti jau išmoktus 

futbolo technikos elementus, 

ugdyti vaikų sportinį 

meistriškumą bei propaguoti 

sveikos gyvensenos pagrindus. 

Programa skirta vaikams nuo 6-

12 metų vaikams. Užsiėmimų 

metu vaikai sustiprės fiziškai, 

įgys valios, atkaklumo, 

atsakomybės už save ir 

komandos draugą bei 

pasitikėjimo savimi  

6-12 metų  Ramygalos g. 99, 

Panevėžys 

Kniaudiškių g., 67, 

Panevėžys 

Arnas Borodinas 

+37064548353 

vienuoliktukas@gmail.com 

 

UŽSIENIO KALBOS 

VšĮ „American 

English 

School” 

Panevėžio 

filialas 

"Bendrauk 

drąsiai " 

Panevėžio 

mieste  7-9 

metų 

Kalbos Neformaliojo ugdymo programa 

„Bendrauk drąsiai“ padeda 

ugdyti kūrybingą, savimi 

pasitikintį ir gebantį visapusiškai 

komunikuoti žmogų, puikiai 

7-9 metų  Savanorių a.1B, 

IIa, Panevėžys 

Laimutė 

Aužbikavičienė 863005707 

nvš@ames.lt 



NVŠ teikėjo 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 

NVŠ programos 

vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

moksleiviams 

(anglų kalba) 

valdantį informacijos pateikimą 

anglų kalba. Pasitelkiant 

šiuolaikiniame pasaulyje 

gyvenančiam jaunam žmogui 

aktualias temas, lavinamas 

gebėjimas aiškiai formuluoti ir 

sklandžiai reikšti mintis, 

nesivaržant užmegzti ryšį. Baigę 

programą, 7-9 metų moksleiviai 

atras, kad bendravimas gali būti 

džiaugsminga ir maloni patirtis, 

o įgyti įgūdžiai padės geriau 

pažinti pasaulį, susirasti 

papildomos informacijos. 

VšĮ „American 

English 

School” 

Panevėžio 

filialas 

"Viešojo 

kalbėjimo 

pagrindai " 

Panevėžio 

mieste 10-14 

metų 

moksleiviams 

(anglų kalba) 

 

Kalbos Neformaliojo ugdymo programa 

„Viešojo kalbėjimo pagrindai“ 

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 

10-14metų Savanorių a.1B, 

IIa, Panevėžys 

Laimutė 

Aužbikavičienė 863005707 

nvš@ames.lt 



NVŠ teikėjo 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 

NVŠ programos 

vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

programos dalyvių asmeninius, 

bendravimo bei  tarpkultūrinius 

įgūdžius. 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. 

VšĮ „American 

English 

School” 

Panevėžio 

filialas 

"Viešojo 

kalbėjimo 

menas " 

Panevėžio 

mieste 15 -

19metų 

moksleiviams 

(anglų kalba) 

 

Kalbos Neformaliojo ugdymo programa 

„Viešojo kalbėjimo menas“ 

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. 

15-19 metų Savanorių a.1B, 

IIa, Panevėžys 

Laimutė 

Aužbikavičienė 863005707 

nvš@ames.lt 

Laisvasis 

mokytojas 

Interaktyvi 

anglų kalbos 

Kalbos Interaktyvi anglų kalbos 

programa BUTTERFLIES skirta 

6-19 

 

Smėlynės g. 70, 

Panevėžys 

Jurgita Bertulienė, 868483100, 

jurgita@magistra.lt 



NVŠ teikėjo 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 

NVŠ programos 

vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

Jurgita 

Bertulienė 
programa – 

BUTTERFLI

ES 

1-12 klasių moksleiviams 

norintiems šiuolaikiškai tobulinti 

anglų kalbos įgūdžius. Vaikai 

skirstomi į grupes pagal amžių ir 

sugebėjimus, vaikų skaičius 

grupėje 4-6 vaikai. Moksleiviai 

jungiasi prie virtualios 

platformos kurioje atlieka 

interaktyvias užduotis bei vykdo 

projektus realioje erdvėje pagal 

koordinatoriaus nurodymus. 

 

 

Panevėžio 

moksleivių 

namai 

Saviraiška 

anglų kalba 

Kalbos Programa skirta mokiniams, 

neturintiems anglų kalbos 

įgūdžių. Programos dalyviai 

susipažins su galimybėmis 

komunikuoti anglų kalba, 

ugdysis  klausymo,  rašymo,  

skaitymo anglų kalba gebėjimus 

įvairių žaidimų , diskusijų ir 

kūrybinių pratimų pagalba. 

7-18 Parko g.79 Tel. 8 45 51 71 51 

VŠĮ 

“Visapusiško 

lavinimo 

centras” 

Anglų kalbos 

užsiėmimai 
Kalbos Anglų kalba mokiniams – tai į 

šnekamąją kalbą orientuotos 

pamokos. Svarbiausias tikslas, kad 

mokiniai nebijotų kalbėti anglų 

kalba, įgytų daug praktikos ir 

pasitikėjimo savimi. Gilinamos 

mokyklinės žinios bei 

sprednžiamos gramatikos spargos. 

Pamokos formatas vykdomas 

mokiniams patrauklia forma – 

laisvasis ugdymas, kuris 

6-15 m. Respublikos g. 37, 

Panevėžys 
Eglė Aukštuolė 86473356 



NVŠ teikėjo 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 

NVŠ programos 

vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 
visapusiškai įtraukia mokinį į 

procesą. 

PILIETIŠKUMAS 
Alfonso 

Smetonos 

šaulių 5-oji 

rinktinė 

„Panevėžio 

miesto 

jaunųjų 

šaulių 

ugdymo 

programa“ 

Padėti 

formuotis 

asmenybei 

turinčiai 

stiprias 

pilietines bei 

moralines 

vertybes, 

Suformuoti 

sveiko bei 

fiziškai 

aktyvaus laiko 

leidimo įgūdį. 

Ugdyti patriotišką, pilietišką, 

aktyvų jaunimą skatinant 

tarpusavio bendravimą ir 

bendradarbiavimą propaguojant 

Šaulių sąjungą, Krašto apsaugą 

bei supažindinant su 

statutinių organizacijų veikla. 

11 – 18 m. Respublikos 77, 

Panevėžys. KMHB 

teritorija, 

Pajuostis, 

Panevėžio r. 

Audrius Mordasas, 8687 

02721. 

Audrius.mordasas@sauliusaju

nga.lt 

 

Lietuvos 

skautija 

Lietuvos 

skautijos 

vaikų ir 

jaunimo 

programa 

(Panevėžio 

m. sav.) 

Pilietiškumas Programos veiklos yra 

nukreiptos į kiekvieno vaiko 

asmeninį tobulėjimą šiose 

srityse: fizinės, emocinės, 

intelekto, socialinės, dvasinės ir 

charakterio raidos. Užsiėmimų 

veiklos organizuojamos pagal 

amžiaus grupes: 6–10 m., 10–14 

m., 14–19 (21) m., taikant 

„skautišką metodą“. Užsiėmimai 

vykdomi derinant teoriją su 

praktine veikla, aktyvią veiklą 

keičiant protine veikla, sudarant 

sąlygas dvasiniam ugdymuisi, 

6-19 metų 

(spec. 

poreikių iki 

21 m.) 

„Žemynos” 

progimnazija 

 

 

„Vyturio" 

progimnazija 

 

   

„Aušros” 

progimnazija 

 

 

„Minties” 

gimnazija  

 

Evelina Jackevičienė  

tel. +370 611 96861, 

jackevelina@gmail.com      

 

Vaida Bakšienė  

tel. +370 616 96636, 

vbaksiene@yahoo.com; 

 

Jūratė Baltrėnienė 

tel. +370 652 68171,  

jurate.baltreniene@gmail.com; 

 

Jūratė Gelažinienė  

tel. +370 699 75260, 

jurategelziniai@gmail.com; 

mailto:Audrius.mordasas@sauliusajunga.lt
mailto:Audrius.mordasas@sauliusajunga.lt
mailto:jackevelina@gmail.com
mailto:vbaksiene@yahoo.com
mailto:jurate.baltreniene@gmail.com
mailto:jurategelziniai@gmail.com
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pavadinimas 

NVŠ 
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pavadinimas 

NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 

NVŠ programos 

vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

veiklos vyksta ir patalpose, ir 

gamtoje.   

 

5-oji gimnazija 

 

 

Sielovados centras,  

Marijonų g. 24 

 

„Šaltinio“ 

progimnazija  

 

 

 

 

 

Kęstutis Kulikauskas 

tel. +370 682 35915, 

astrokestas@gmail.com  

 

Kasparas Vaičelis tel. +370 

68125725, 

k.vaicelis@gmail.com ; 

 

 

 

Vladas Izdūnis 

tel. +370 686 22811, 

vladasis@gmail.com 

 

 

ŠOKIS 

Ugnė 

Zanevičiūtė - 

Audejeva 

Vaikų ir 

jaunimo 

modernaus 

šokio studija 

Šokis Programos tikslas – kad vaikai 

turiningai leisdami laisvalaikį, 

gilintų šiuolaikinio šokio, baleto 

teorines ir 

praktines žinias, jas panaudotų 

įvairiuose pasirodymuose, 

koncertuose ir konkursuose, 

ugdant 

vaiko asmenines kompetencijas. 

 

6 - 16 Šokių studija 

,,Fiva,, 

Respublikos g. 28, 

Panevėžys 

 

Ugnė Zanevičiūtė - Audejeva 

8612 57052 

ugneza@gmail.com 

Rasutė 

Ragelienė 

Šiuolaikinio 

šokio 

neformalaus 

ugdymo 

 Šokis 
 

Vaikai mokosi šokti 

šiuolaikinius šokius. Su paruošta 

programa dalyvauja mokyklos, 

7-13 metų Mykolo Karkos 

pagrindinė 

mokykla 

Rasutė Ragelienė 

tel. 8 647 46313 

el. p. juozasr19@gmail.com 

mailto:astrokestas@gmail.com
mailto:k.vaicelis@gmail.com
mailto:vladasis@gmail.com
mailto:juozasr19@gmail.com
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pavadinimas 

NVŠ 
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NVŠ 
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kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 

NVŠ programos 

vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

programa 7-

13 metų 

mokiniams 

miesto renginiuose, 

tarptautiniuose festivaliuose. 

Kultūros 

centras 

Panevėžio 

bendruomenių 

rūmai 

Vaikų ir 

jaunimo 

liaudiškų 

šokių Studija 

,,Supinsim 

margą šokių 

pynę” 

Šokis Studijoje dirbama atskiromis 

grupėmis, suskirstytomis pagal 

amžių: pradedantieji ir 

pažengusieji. Programos 

dalyviai susipažįsta su liaudiško 

šokio atlikimo pradmenimis, 

lavina savo gebėjimus atliekant 

sceninius liaudies šokius. Su 

koncertinėmis programomis 

pasirodo miesto viešose erdvėse, 

kultūros, švietimo, socialinėse 

įstaigose, festivaliuose Lietuvoje 

ir užsienyje. Organizuojamos 

šventės programos dalyvių 

šeimoms. Studijos dalyviai 

koncertinei veiklai nemokamai 

aprūpinami tautiniais 

kostiumais. 

Programa 

skirta 7-19 

metų 

mokiniams. 

Panevėžio 

bendruomenių 

rūmai 

Zita Rimkuvienė 

8 615 37 413 

zitarimkuv@gmail.com 

 

Laisvasis 

mokytojas 

Greta Žilienė 

,,Šokio galia” (Choreografija

.Šokis) 

(Vaikų ir jaunimo šiuolaikinių 

šokių bei gimnastikos elementų 

mokymas. Muzikalumo bei 

artistiškumo ugdymo pamokos.) 

4-18 metai Respublikos g.28, 

2 aukštas, ,,Šokių 

oazė” 

Greta Žilienė,   

Panevėžio 

studija 

„Grožio 

mozaika“ 

„Šokių 

studija” 

Šiuolaikinis 

šokis 

Šokių studijoje mokoma įvairių 

stiliaus šokių, vyksta fotosesijos, 

aktorinio meistriškumo, 

makiažo, gražios laikysenos, 

teisingos eisenos, stiliaus 

pamokos. Dalyvaujama 

7-19 m. Kranto 28,157 

choreogrfijos 

salė,Bendruomenių 

kultūros rūmai 

LAIMUTĖ MRIJA 

JANCEVIČIENĖ 

868742839,groziomozaika7@

gmail.com 

mailto:zitarimkuv@gmail.com
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(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

įvairiuose respublikiniuose ir 

tarptautiniuose renginiuose, 

konkursuose, festivaliuose 

Lietuvoje ir užsienyje. 

Laisvoji 

mokytoja 

Laurita 

Merkelė 

Šokio studija Šokis Programa skirta mokiniams 

norintiems išmokti šokio meno 

arba gilinti jau turimas šokio 

žinias. Užsiėmimų metu 

mokomės kūną paruošti šokiui, 

įvaldyti kelis skirtingus šokių 

stilius, improvizuoti. 

Dalyvaujame įvairiuose šokių 

renginiuose.  

 

 

7-18m. Kranto g. 36, 2 

aukštas 

Laurita Merkelė, 

+37063753552, 

laurita@elkadance.lt 

MB UNO 

MOMENTO 

Šiuolaikinių 

šokių studija 

„Šokių Oazė“ 

Choreografijos 

kryptis. Šokis 

Šiuolaikinio šokio pamokos 

vaikams ir jaunimui. 

3-19 metų Respublikos g. 28, 

II Aukštas 

Indrė Šukė 

863392170 

sokiuoaze@gmail.com  

VšĮ „Talentų 

bankas“ 

AP Dance: 

šiuolaikinis 

bei šou šokio 

stiliai ir 

gimnastikos 

pradmenys 

Šokiai Programos metu ugdytiniais 

dalyvauja šiuolaikinio ir šou 

šokio repeticijose bei 

gimnastikos treniruotėse. Vaikai 

lavina kūną, klausą, socialinius 

įgūdžius. Su paruoštomis 

programomis šokėjai dalyvauja 

konkursuose, festivaliuose, 

išvykose, TV projektuose. 

6-19 metų Basanavičiaus 

g.1A (2 aukštas) 

Agnė Kundelienė 862084828 

agne.apdance@gmail.com 

arba 

 Austėja Mičiūdaitė 

864141732 

austeja.talentubankas@gmail.c

om 

Rasa 

Simutienė 

„Eldorado“ 

šokių ir 

gimnastikos 

programa 

Choreografija, 

šokis 

Užsiėmimų metu siekiama, kad 

vaikai išmoktų šokio ir 

gimnastikos technikos, 

elementų,  figūrų, žingsnių. 

6-19m. Nemuno g. 73, 

Panevėžys. 

Rasa Simutienė, Tel- 

863695984, 

Rasa.Morozovaite@gmail.com 

mailto:Rasa.Morozovaite@gmail.com


NVŠ teikėjo 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 
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el. paštas) 

Įgytų motyvacijos, atsiskleistų, 

sustiprėtų ne tik fiziškai, bet ir 

emociškai, susipažintų ir 

užmegztų draugystę su grupės 

nariais. Praturtintų savo patirtį ir 

žinias gimnastikos ir šokių 

srityje, susipažintų su scenos 

kultūra, ugdytų ritmo pojūtį. 

Panevėžio 

moksleivių 

namai 

Liaudies 

šokių grupė 

“Aušrinė” 

Šokis Mokiniai susipažins su liaudies 

šokio atsiradimo istorija, 

mokysis liaudies šokio derinių 

bei žingsnių, ritmikos, teminės 

improvizacijos, koordinacijos.  

 

7-15 “Beržų” 

progimnazija 

 

Panevėžio 

moksleivių 

namai 

Šokių studija 

“Selevy” 

Šokis Šokių studijos užsiėmimų metu 

vaikams bus perteikiamos  

žinios apie choreografiją,  šokio 

stilių įvairovę, jų ypatybes ir 

techniką. Programos vykdymo 

metu bus parengti šokiai, 

dalyvaujama koncertuose, 

festivaliuose, organizuojami 

mokinių pasiekimų 

demonstravimai įvairiose 

kultūros ir švietimo įstaigų 

scenose. 

6-19 Parko g.79; 

“Aušros” 

progimnazija 

 

VšĮ „Vaikų 

uostas“ 
Choreografija Choreografija, 

šokis 

Programa orientuota turiningam 

ugdytinių laisvalaikio 

praleidimui. Skatinant vaikus 

įprasminti šokio gebėjimus ir 

įgūdžius. Suteikiant galimybę 

7 – 19 

metų 

Vilniaus g. 2, 

Panevėžys  

 

Ukmergės g. 34, 

Panevėžys 

Rita Bakanauskienė 

8 682 35991 

 

Ričardas Bakanauskas 

8 698 09224  
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ugdytiniams atrasti savo 

kūrybinį kelią, tenkinant 

prigimtinį poreikį judėjimui bei 

ugdant meninę ir estetinę 

kompetenciją. Choreografija 

tokiu būdu taptų vaikams 

mėgstamu užsiėmimu, 

prasmingu laisvalaikio 

praleidimu, mokėjimu bendrauti 

grupėje, galimybe ne tik išmokti 

šokti, bet ir atsipalaiduoti, 

pamirštant savo kasdieninius 

rūpesčius. 

 

Ramygalos g. 16, 

Panevėžys 

Paulina 

Nakrošiūtė 

“Šokio 

menas” 

Choreografija, 

šokis. 

Užsiėmimų metu tai  galimybė 

vaikams būti fiziškai aktyviems, 

susipažinti su įvairiais baziniais 

gimnastikos elementais, jų 

technika, choreografijos 

junginiais. Ugdytis sceninio 

judesio, kultūros. Ugdytis 

koordinacijos, taisyklingos 

laikysenos, plastikos, ritmo 

jutimo. Ugdytis jėgos, ištvermės, 

lankstumo ir kitas reikalingas 

fizines ypatybes. 

7-19m. Sporto ir šokių 

studija “Eldorado” 

Nemuno g. 73, 

Panevėžys. 

Pauina Nakrošiūtė 

+37063973230 

paulina.nakrosiute@gmail.com 

MUZIKA, DAINAVIMAS 

Laisvasis 

mokytojas 

Darius Kaselis 

Saksofonų 

ansamblinio 

muzikavimo 

studija  

Muzika Supažindinti  besidominčius 

vaikus su saksofonų instrumentų 

grupe bei jų galimybėmis, lavinti 

grojimo technikos gebėjimus, 

ansamblinis muzikavimas su 

Nuo 6 iki 

21 

Vilniaus g. 2, LT-

35208, Panevėžys 

Darius Kaselis, 

 +37068972568, 

darkasel@gmail.com 

mailto:darkasel@gmail.com
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„ Moon 

river“ 

 

kitais instrumentais, koncertinė 

veikla, įgyti muzikos atlikėjų 

patirties. 

Rasa Jurkienė Skudučiuok 

ir ritmuok 

Muzika Programa skirta vaikams, kurie 

neturi muzikinio pasiruošimo ir  

nori lavinti muzikinius 

gebėjimus, bet nesiekia 

profesionalios atlikėjų veiklos. 

Vaikai mokysis groti ukulėlėmis 

(gitarėlės), autentiškais 

senoviniais instrumentais – 

skudučiais, perkusiniais 

instrumentais.  

 

7-18 metų ,,Žemynos“ 

progimnazija, 

Beržų 

progimnazija 

862081866 

rasjur@gmail.com 

VŠĮ 

Conmusica.lt 

Conmusica-

orkestro 

studija 

Muzika Programa skirta vaikams ir 

moksleiviams, norintiems groti 

pučiamaisiais, mušamaisiais  ir 

klavišiniais instrumentais bei 

gitara ir džiazinio, estradinio 

dainavimo pagrindų. 

7m. - 19m. J.Zikaro 

16a.V.K.Paltaroko  

Gimnazija, 

„Saulėtekio” 

progimnazija, 

„Ąžuolo“ 

progimnazija,  

VYGINTAS TREPEKŪNAS 

868743725, 

vtrepekunas@gmail.com  

VŠĮ 

„Visapusiško 

lavinimo 

centras” 

YAMAHA 

muzikos 

mokyklos 

gitaros 

programa 

Muzika YAMAHA muzikos mokyklos 

gitaros programa – viena iš 

Yamaha Academy of Music 

Hamburg sukurtų programų, 

neturinti analogų muzikiniame 

vaikų lavinime. Apima įvairius 

besimokančiųjų amžiaus 

tarpsnius, didaktikos ir 

metodikos pagrindais orientuota 

į muzikinės kalbos mokymą. 

6-19 m.  Respublikos g. 37, 

Panevėžys 

Skirmantė Dubauskienė  
860393175 
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Grupiniai užsiėmimai 

neabejotinai skatina mokinių 

socializaciją, lavina 

komunikacinius gebėjimus – 

mokiniai mokosi susikaupti, 

bendradarbiauti su kitais grupės 

nariais, nuosekliai dirbti. 

Muzikuojant ugdomas 

bendrystės jausmas, todėl tokius 

užsiėmimus taip pat turėtų 

rinktis nedrąsūs, socialiai 

pažeidžiami vaikai.  

VŠĮ 

„Visapusiško 

lavinimo 

centras” 

YAMAHA 

muzikos 

mokyklos 

programa 

"Linksmieji 

klavišai" 

Muzika Programa supažindina su 

klavišinio instrumento garsų 

įvairove. Mokomasi groti ne tik 

solo, bet ir ansamblyje. 

Užsiėmimai vyksta mažose 

grupėse. Repertuare – įvairių 

stilių kūriniai. Besimokančiųjų 

kūrybiškumas lavinamas mokant 

harmonizuoti, improvizuoti. 

Mokiniai ne tik groja, bet ir 

lavina klausą, kartu dainuoja, 

susipažįsta su ritminėmis 

subtilybėmis. 

6-19 m.  Respublikos g. 37, 

Panevėžys 

Eglė Aukštuolė 86473356 

VŠĮ 

„Visapusiško 

lavinimo 

centras” 

YAMAHA 

muzikos 

mokyklos 

dainavimo 

programa 

Muzika Dainavimas – vienas 

populiariausių, priimtiniausių 

ir labiausiai mėgiamų vaikų 

saviraiškos būdų. Programa 

skirta vaikams, norintiems 

6-19 m.  Respublikos g. 37, 

Panevėžys 

Eglė Aukštuolė 86473356 
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lavinti balsą, muzikinę klausą, 

muzikinę atmintį, kūno 

motoriką, mokytis taisyklingo 

dainavimo.  Programos metu 

vaikai mokosi sceninio meno, 

ugdomas jų kūrybiškumas, 

individualumas, bendro 

muzikavimo įgūdžiai. Mokiniai 

supažindinami su įvairiais 

muzikos žanrais, stiliais, 

įvairiomis išraiškos 

priemonėmis. 

Kultūros 

centras 

Panevėžio 

bendruomenių 

rūmai 

Vaikų ir 

jaunimo 

varinių 

pučiamųjų 

instrumentų 

studija 

Muzika Programa skirta neturintiems 

muzikinio išsilavinimo. 

Studijoje dirbama individualiai 

ir atskiromis grupėmis, 

suskirstytomis pagal amžių: 

pradedantieji ir pažengusieji. 

Programos dalyviai susipažįsta 

su variniais pučiamaisiais 

instrumentais, muzikos raštu, 

lavina grojimo įgūdžius, pirštų 

techniką, išmoksta taisyklingo 

kvėpavimo, muzikuoja kartu 

pučiamųjų orkestre. Su 

koncertinėmis programomis 

pasirodo miesto viešose erdvėse, 

kultūros, švietimo, socialinėse 

įstaigose. Kuriamos bendros 

programos su panašaus pobūdžio 

orkestrais. Studijos dalyviai 

Programa 

skirta 7-19 

metų 

mokiniams. 

Panevėžio 

bendruomenių 

rūmai 

Ligita Bilevičienė 

8 614 86 705 

ligitabil@gmail.com 

 

mailto:ligitabil@gmail.com
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koncertinei veiklai nemokamai 

aprūpinami pučiamaisiais 

instrumentais. 

Muzikos 

mokykla 

Muzikavimo 

meno 

kolektyvuose 

programa 

Muzika Programą sudaro kolektyvinis 

muzikavimas meno 

kolektyvuose.  Mokiniai gali 

rinkti – chorą (mergaičių, 

berniukų), popchorą, pučiamųjų 

instrumentų orkestrą, styginių 

instrumentų orkestrą, tautinių 

instrumentų orkestrą, styginių 

instrumentų ansamblį, 

kanklininkų ansamblį, 

akordeonininkų ansamblį, 

saksofonininkų ansamblį, 

gitaristų, trimito studijas  ir kt. 

kolektyvus. 

7-18 metų Muzikos mokykla, 

Vilniaus g. 2 

El. p. 

projektai@panmm.lt  

Panevėžio 

moksleivių 

namai 

Gitaros 

studija 

Muzika Mokiniai bus mokomi groti 

gitaromis, improvizuoti 

muzikoje, bendrauti ir dirbti 

komandoje. Su parengtomis 

muzikinėmis programomis 

dalyvaus renginiuose, 

koncertuose. 

9-19 Parko g.79 Tel. 8 45 51 71 51 

Panevėžio 

moksleivių 

namai 

Estradinė-

kūrybinė 

vaikų grupė 

Muzika Mokiniai susipažins su 

estradinės grupės ypatumais,  

įvairių stilių muzika, lavinami 

muzikiniai gebėjimai, vokalas.  

6-15 Parko g.79 Tel. 8 45 51 71 51 

Panevėžio 

moksleivių 

namai 

Meninė 

raiška ir 

Muzika Programa skirta vaikams 

susipažinti su muzika. Mokiniai 

mokysis muzikos pažinimo, 

6-11 Parko g.79 Tel. 8 45 51 71 51 

mailto:projektai@panmm.lt
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pavadinimas 

NVŠ 

programos 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 

NVŠ programos 

vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

muzikinis 

ugdymas 

muzikos santykio su kitomis 

meno rūšimis, muzikinių 

žaidimų, judesio elementų, 

bendrauti ir dirbti komandoje 

Panevėžio 

moksleivių 

namai 

Pop grupė 

“Šypsenėlė” 

Muzika Vaikai bus mokomi dainuoti, 

atlikti solinius ir grupinius 

kūrinius, Jiems bus suteikiamos 

žinios apie muzikos istoriją, 

raidą, kryptis, naujoves, 

parengiamos muzikinės 

programos. 

6-19 Parko g.79 Tel. 8 45 51 71 51 

TEATRAS 
Birutė 

Beresnevičienė 

Teatras ir 

biblioteka 

 

Teatras Programa padės vaikams 

išbandyti save meninėje raiškoje, 

atskleisti vaikų prigimtines 

galias, supažindins juos su teatro 

meno pasauliu ir vaikų literatūra, 

skatins kūrybiškumą ir 

išradingumą puoselėjant 

savaimingą, laisvą meninę 

raišką. Vaikai išmoks  fizinės ir 

dvasinės įtampos atpalaidavimo, 

išmoks girdėti ir išklausyti kitą, 

pažinti elementarią kūno raišką. 

7-17 metų Vaikų literatūros 

skyrius „Žalioji 

pelėda“, 

Kniaudiškių 38 

tel. 869958576  

el. p. studenteb@gmail.com 

.  

Juozo Miltinio 

dramos teatras 

Vaikų ir 

jaunimo 

teatro studija 

Teatras Vaikų ir jaunimo studija lavina 

vaikų ir jaunimo kūrybinius 

sugebėjimus, skatina dėmesio 

sutelkimą, išlaisvina emociniį 

ryšį. Dalyviai susipažįsta su 

teatro kūrybiniais ir 

organizaciniais elementais, patys 

7-18 m.  Juozo Miltinio 

dramos teatras 

Vita Šiaučiūnaitė, 

 

mailto:studenteb@gmail.com
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vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

įsikūnija į  aktorius, režisierius, 

dramaturgus. 

Kūrybinių 

galių ugdymo 

studija 

KASTALIJA 

Asmenybės 

ugdymo 

programa 

„Išdrįsk 

mąstyti pats“ 

Teatras Programos įgyvendinimo metu 

mokiniai: 

➢ studijuos giliausias 

literatūros ir gyvenimo 

dramas; 

➢ ugdys savo kūrybines galias; 

➢ mokysis atrasti gyvenimo 

tikslą ir įveikti realaus 

gyvenimo aplinkybes; 

➢ lavins vaizduotę, dėmesį, 

stiprins valią;  

➢ vystys dialogo kultūrą;  

➢ kurs spektaklį. 

9-12 klasių 

mokiniai 

Kultūros centras 

Panevėžio 

bendruomenių 

rūmai, Mažoji salė, 

Kranto g. 28, 

Panevėžys  

Antanas Maciulevičius, 8-647-

29940 

Panevėžio 

moksleivių 

namai 

Teatro studija Teatras Programa skirta teatrinės raiškos 

gebėjimų ugdymui.  Mokiniai 

vaidins, improvizuos, atliks 

kūrybines užduotis grupėse, 

pasirodys su programomis 

įvairiose kultūros ir švietimo 

įstaigose, festivaliuose, 

konkursuose. 

7-19 Parko g.79  

DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS 

IĮ Jurgitėlės 

amatai  

Molinuko 

kelias 

Dailė  Keramikos užsiėmimai 

lavinantys kūrybiškumą, 

padedantys atsipalaiduoti po 

įtemptos dienos.  

6-19 m.  Stoties g. 10 - 313  Jurgita Čiplytė  

864050730 

jurgitele76@gmail.com 
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pavadinimas 

NVŠ 
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NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 
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Vaikų 
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Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

VŠĮ 

“Visapusiško 

lavinimo 

centras” 

Jaunosios 

dizainerės 

Dailė Programos dalyvės bus 

supažindinamos su rankiniu 

siuvimu, mokysis siųti, 

atnaujinti senus drabužius. 

Mokysis kurti eskizus, derinti 

rūbus bei aksesuarus, įgys 

supratimą apie spalvų derinius. 

Projekto dalyvės įgys ne tik 

techninių žinių, kurias bus 

galima pritaikyti įvairiose 

srityse, tačiau sustiprins 

pasitikėjimą savimi, didins savo 

kūrybiškumo gebėjimus. 

7-16 m. Respublikos g. 37, 

Panevėžys 

Eglė Aukštuolė 86473356 

VŠĮ 

“Visapusiško 

lavinimo 

centras” 

Dailės ir 

dizaino 

dirbtuvės 

Dailė Programos dalyviai susipažįsta 

su dizaino pagrindais. 

Užsiėmimai susideda iš dviejų 

dalių – trumpa teorinė dalis ir 

praktika. Vaikai atlieka tęstinius 

projektinius darbus, mokosi 

dirbti liniuote, skriestuvu ir 

kitomis priemonėmis. 

Analizuoja spalvų derinius, 

įvairias proporcijas ir visas 

žinias pritaiko praktiškai. 

Dizaino darbai siejami su daile, 

tad vaikai lavins ne tik loginį, 

erdvinį ir praktinį mąstymus, bet 

ir išlaisvins kūrybiškumą. 

7-14 m. Respublikos g. 37, 

Panevėžys 

Eglė Aukštuolė 86473356 

Irena 

Kloniūnienė 

Mąstyk 

spalvotai 

Dailė    Mokiniai mokysis 

spalvininkystės bei sukurti savo 

originalų kūrinėlį, tobulins savo 

6-12 metų 

 

„Žemynos“ 

progimnazija, 

 

Tel.  861532784 



NVŠ teikėjo 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 

NVŠ programos 

vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

gebėjimus bei įgūdžius dailės 

srityje. Mokysis tapybos, 

kompozicijos, grafikos, spalvų 

derinimo, tobulins savo 

meninius gebėjimus bei 

interpretuos. Taip pat mokysis 

perteikti kūrybinius sumanymus, 

naudodami pasirinktas išraiškos 

priemones.  Mokiniai lavins 

mąstymą, vaizduotę bei 

kūrybingumą ir tobulins 

pažinimo, asmenines, 

komunikavimo bei socialines 

kompetencijas, o tai padės 

geriau mokytis ir kitus 

mokomuosius dalykus bei 

ateities karjeroje.  

„Rožyno“ 

progimnazija, 

 

K. Paltaroko 

gimnazija 

el. p. 

projektasdailekomp@gmail.co

m 

Panevėžio 

moksleivių 

namai 

Aviamodelia

vimas 

Technologijos Programoje ugdomas vaikų 

savarankiškumas, gebėjimas 

kurti pradinius aviamodelius ir 

sudėtingus lėktuvų modelius. 

Programoje numatyta raketų , 

aitvarų, sklandytuvų ir lėktuvų 

modelių gamyba. 

7-19 Parko g.79 Tel. 8 45 51 71 51 

Panevėžio 

moksleivių 

namai 

Dailė Dailė Mokiniai susipažins su tapyba, 

taikomąja dekoratyvine daile, 

kompozicija. Mokiniai išmoks 

įvairių technikų, sužinos daugiau 

apie vaizduojamąją dailę, turės 

galimybę dalyvauti 

6-19 Moksleivių namai, 

Parko g.79; 

“Aušros“ 

progimnazija, 

Vienybės a. 38 

Tel. 8 45 51 71 51 

mailto:projektasdailekomp@gmail.com
mailto:projektasdailekomp@gmail.com
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programos 
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NVŠ 

programos 
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Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 

NVŠ programos 

vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

susitikimuose su žinomais 

menininkais 

Panevėžio 

moksleivių 

namai 

Dailės 

pasaulyje 

Dailė Mokiniai susipažins su grafika, 

tapyba, taikomąja dekoratyvine 

daile, kompozicija. Mokiniai 

išmoks įvairių technikų, sužinos 

daugiau apie vaizduojamąją 

dailę, lankysis dailės galerijose, 

dailininkų dirbtuvėse 

6-15 Parko g.79 Tel. 8 45 51 71 51 

Panevėžio 

moksleivių 

namai 

Dailieji 

amatai 

Technologijos Programos metu vaikai išmoks 

pasigaminti papuošalus ir 

aksesuarus  sau  ir namų aplinkai 

iš įvairiausių medžiagų, išmoks 

dirbti grupėje, bendrauti ir 

bendradarbiauti, dalyvaus  

renginiuose, rengs kūrybines 

darbų parodas. 

6-19 Parko g.79 Tel. 8 45 51 71 51 

Panevėžio 

moksleivių 

namai 

Floristinis 

dizainas 

Technologijos Užsiėmimų metų bus mokomasi 

pasirinkti ir paruošti floristines 

medžiagas, įrankius, pagaminti 

floristines kompozicijų, dekoro  

detales iš augalų, jų dalių, 

mineralinių, gyvulinės kilmės 

medžiagų, atlikti  gimimo dienos 

dekorą (interjero, stalo dekoro, 

dovanos pakavimą).  

8-19 Klaipėdos g. 146,  

 

Tel. 8 45 51 71 51 

Panevėžio 

moksleivių 

namai 

Įdomioji 

keramika 

Technologijos Programos dalyviai bus 

supažindinti su keramikos 

galimybėmis. Mokiniai išmoks 

tinkamai paruošti molį, lipdyti, 

6-19 Parko g.79 Tel. 8 45 51 71 51 
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(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

dekoruoti, dalyvaus keramikos 

konkursuose,  parodose. 

 

Panevėžio 

moksleivių 

namai 

Dailės 

terapija 

“Jausmai ir 

spalvos” 

Dailė Programoje numatyta dailė ( 

intuityvi tapyba, fraktalai, 

mandalos, teminės užduotys), 

muzikos klausymas, dekupažas,  

žaidimas ,  rankdarbiai 

naudojant  tradicines ir 

netradicines priemones. 

7-14 Parko g.79 Tel. 8 45 51 71 51 

Panevėžio 

moksleivių 

namai 

Keramika Technologijos Meninis mokinių ugdymas 

keramikos srityje. Mokiniai bus 

supažindinami su keramikos 

menu, jo istorija, evoliucija ir 

reikšme žmonių gyvenime. 

Programos vykdymo metu bus 

gilinami  lipdymo ir 

glazūravimo įgūdžiai. 

6-19 Parko g.79 Tel. 8 45 51 71 51 

Panevėžio 

moksleivių 

namai 

Meninė 

keramika 

Technologijos Programos metu mokiniai bus 

supažindinti su keramikos amatu 

ir jo atsiradimo istorija, 

tradicijomis, skatinamas vaikų 

kūrybiškumas atliekant 

kūrybines užduotis, lipdant ir 

dekoruojant pasirinktus darbus.  

 

6-19 Parko g.79 Tel. 8 45 51 71 51 

Panevėžio 

moksleivių 

namai 

Pynimas Technologijos Programos metu mokiniai 

išmoks paruošti medžiagas 

gaminiams iš šiaudelių bei 

vytelių, kurs ir pasigamins 

meninius bei buityje pritaikomus 

6-19 Parko g.79 Tel. 8 45 51 71 51 
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programos 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 

NVŠ programos 

vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

meninius darbelius, susipažins 

su įvairiomis pynimo iš 

šiaudelių bei vytelių 

technologijomis.                          

Panevėžio 

moksleivių 

namai 

Žaislų 

siuvimas 

Technologijos Programa skirta įvairaus 

amžiaus mokiniams, siekiant 

juos supažindinti  su taikomąja  

daile ir  siuvimo technologija, 

suformuoti pagrindinius siuvimo 

įgūdžius. Mokiniai išmoks 

pasisiūti žaislus, lėles. 

7-14 Parko g.79 Tel. 8 45 51 71 51 

Panevėžio 

moksleivių 

namai 

Kūrybinės 

dirbtuvės 

“Spalvos ir 

spalviukai” 

Dailė Programos metu bus 

formuojama savita vaikų 

pasaulėjauta, nuosekliai ugdomi 

dailės raiškos gebėjimai ir 

estetinė nuovoka, išbandomos 

įvairios dailės technikos. 

7-13 M.Karkos 

pagr.mokykla 

Tel. 8 45 51 71 51 

Panevėžio 

švietimo 

centras 

„RoboMergai

tė: Spalvų 

inžinerija“ 

 

Technologijos Pasitelkiant įvairias 

technologijas bus tikslingai 

susipažįstama su spalvomis ir 

kaip jos veikia psichologiškai, 

fiziškai, socialinėje, gamybinėje 

terpėje. Teorinės žinios 

apjungiamos kartu su praktika, 

todėl yra galimybė iškart 

panaudoti ir įprasminti tai, ko 

buvo mokomasi. Mergaitės 

išmoks analizuoti bei kurti 

robotizuotus sprendimus 

kasdieninių problemų 

sprendimui, geriau supras spalvų 

7 - 16 Robotikos centras 

„RoboLabas“, 

Kniaudiškių g. 40, 

Panevėžys 

 

Rūta Šalkauskaitė 

861047492 

ruta@robo-labas.lt 
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Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

įtaką skirtingoms sritims, 

susipažins su grafinio dizaino 

pagrindais, turės galimybę 

vystyti ir paruošti kūrybinį - 

robotizuotą projektą 

Laisvasis 

mokytojas 

 Jovita 

Ivanauskienė 

Studija 

“Dekoras” 

Technologijos Ši programa padės vaikams 

išbandyti save kūrybinėje 

veikloje, atskleis vaikų 

kūrybiškumą išradingumą. 

Pažinsime gamtą, išbandysime 

floristikos meną, scrapbooking 

techniką, kursime dekoravimo 

elementus.  

 10-18 

metų 

“Minties” 

gimnazija 

Kniaudiškių g. 40 

Jovita Ivanauskienė 

861677591 

jovita.ivan@gmail.com 

  

Laisvasis 

mokytojas 

Daiva 

Baubonienė 

Floristikos 

dizainas 

Technologijos 

etnokultūra, 

gamta ir 

ekologija 

 

Floristikos pradžiamokslis, 

supažindinama su floristikoje 

naudojamomis medžiagomis, 

augalų paruošimu, 

komponavimo technikomis. 

Įvairialypiu panaudojimu 

interjere. Augalo tekstilės, 

popieriaus derinimo galimybės. 

Aplinkosauginės mąstysenos 

formavimas. 

6-16 metų Ąžuolo 

progimnazija 

Daiva Baubonienė 

 Tel.868552215 

bauboniene@gmail.com 

Panevėžio 

Margaritos 

Rimkevičaitės 

profesinio 

rengimo 

centras 

Aksesuarų 

modeliavima

s, siuvimas ir 

dekoravimas 

Technologijos Programos tikslas -  

kūrybiškai sumodeliuoti, pasiūti 

ir dekoruoti  aksesuarą. Mokiniai 

susipažins su aksesuarų 

modeliais, piešimo technika. 

Išmoks sukirpti detales ir jas 

susiūti bei atlikti dekoravimą. 

15-18 m. Klaipėdos g. 146, 

Panevėžys 

Lina Pumputienė, tel. 

868724547, 

lina.pumputiene@gmail.com 

mailto:jovita.ivan@gmail.com
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Panevėžio 

Margaritos 

Rimkevičaitės 

profesinio 

rengimo 

centras. 

Floristinis 

dizainas 

Dailė Mokiniai išmoks pritaikyti 

pagrindinius floristinio 

komponavimo principus, gebės 

pagal progą, temą atlikti 

floristinį dekorą. 

13-19 m. Klaipėdos g. 146, 

Panevėžys 

Vida Čereškevičienė, 

Tel. 861153837, 

vidacer@gmail.com 

Panevėžio 

Margaritos 

Rimkevičaitės 

profesinio 

rengimo 

centras. 

Įdomioji 

virtuvė: 

greitai ir 

gardžiai 

Technologijos Mokiniai susipažins su 

nesudėtingų patiekalų paruošimo 

technologija, estetiniu 

patiekimu. 

Išmoks gaminti patiekalus iš 

sveikų produktų, taikant sveikos 

mitybos principus. 

10-19 m. Klaipėdos g. 146, 

Panevėžys 

Rima Cvirkienė, 

Tel. +37067614607, 

rima.cvirkiene@gmail.com 

VšĮ Panevėžio 

profesinio 

rengimo 

centras 

Kūryba - be 

užtvarų 

Technologinė 

kūryba, 

technologijos 

Programa norintiems plėtoti 

savo saviraišką, iniciatyviems, 

aktyviems, kūrybingiems 

moksleiviams, kurie norės 

sukurti įvairius gaminius iš 

medienos, bei kitų kompozicinių 

medžiagų (žaidimus, žaislus 

,nesudėtingus baldus). 

9-14 

VšĮ Panevėžio 

profesinio rengimo 

centras, Pilėnų 35, 

Stalių dirbtuvės 

Daukantas Celestinas, 

tel.863062827 

VšĮ Panevėžio 

profesinio 

rengimo 

centras 

Meninis 

dekoras 
Technologijos 

Programa skirta ugdyti 

mokinių kūrybiškumą, 

pasitelkiant įvairias 

technologijas. Tobulinti 

gebėjimus ir įgūdžius 

dekoravimo srityje. Mokiniai 

mokysis koloristikos pagrindų 

bei sukurs savo originalų 

kūrinėlį. Teorinės žinios 

apjungiamos kartu su praktika. 

9-13 

VšĮ Panevėžio 

profesinio rengimo 

centras, Staniūnų 

g. 68, Statybos 

sektorinis praktinio 

mokymo centras 

Sigutė Janina Rimkuvienė, tel. 

+37067054564 
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(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

Užsiėmimų metų bus mokomasi 

pasirinkti ir paruošti dekoravimo 

medžiagas, įrankius,  dekoruoti 

paviršių fragmentus 

dekoratyviniu glaistu, 

dekoratyviniais dažais, 

panaudojant trafaretus ir kitais 

apdailos būdais. Mokiniai lavins 

mąstymą, vaizduotę bei 

kūrybingumą ir tobulins 

pažinimo, asmenines, 

komunikavimo bei socialines 

kompetencijas, o tai padės 

geriau mokytis ir kitus 

mokomuosius dalykus bei 

ateities karjeroje. 

VšĮ Panevėžio 

profesinio 

rengimo 

centras 

Žaismų 

pasaulis 
Dailė  

Vaikai  supažindinami su 

pagrindinėmis spalvinėmis, 

grafinėmis ir erdvinės plastikos 

technikomis, medžiagų 

savybėmis bei dailės 

priemonėmis. Sukuriama 

motyvuojanti, atvira vaiko 

sumanymams atmosfera. 

Mokiniai skatinami ieškoti savų 

kūrybos būdų, eksperimentuoti 

ir improvizuoti. 

8-12 

VšĮ Panevėžio 

profesinio rengimo 

centras, Staniūnų 

g.68, Dailės 

kabinetas 

Jurgita Steckienė, 

tel.861127805 

VšĮ Panevėžio 

profesinio 

rengimo 

centras 

Rankų odos 

ir nagų 

priežiūra 

Technologijos 

Mokinys žinos kaip prižiūrėti 

rankas ir nagus, žinos 

pagrindinius higienos 

reikalavimus. Gebės atlikti 

15-17 

VšĮ Panevėžio 

profesinio rengimo 

centras, Pilėnų 35 

Gintarė Deveikienė, 

tel.868686400 



NVŠ teikėjo 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 

NVŠ programos 

vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

nesudėtingas rankų odos ir nagų 

priežiūros procedūras. Gebės 

atlikti nagų dailę. 

 

GAMTA, EKOLOGIJA 

Panevėžio 

gamtos  

mokykla 

Bendroji 

neformaliojo 

ekologinio 

švietimo 

programa 

„Žemei reikia 

draugų“ 

(kodas 

120800115) 

Gamta 

ekologija 

Mokiniai užsiėmimuose per 

praktines - kūrybines užduotis 

įgis asmeninės patirties 

ekologijos, aplinkosaugos 

srityje, mokysis žinias taikyti 

realiame gyvenime, 

socializuosis, ugdysis 

pasiryžimą veikti: rūšiuoti 

atliekas, prižiūrėti augalus ir 

augintinius, rūpintis sveikata, 

iškylauti gamtoje.  

Bendradarbiaudami grupėse 

vaikai atliks stebėjimus, praktinę 

tiriamąją veiklą,  projektinius 

darbus, aktyviai leis laiką  

gamtinėje aplinkoje. 

13-16 metų 

mokiniams 

Panevėžio gamtos  

mokykla 

Virginija Kuzmienė, 

+370 64021887 

v.kuzmiene@gmail.com 

Panevėžio 

gamtos  

mokykla 

Bendroji 

neformaliojo 

ekologinio 

švietimo 

programa 

„Kaip 

prisijaukinti 

lapę“ 

(kodas 

120800116) 

Gamta 

ekologija 

Mokiniai užsiėmimuose per 

pojūčius ir praktinę veiklą  

formuosis pozityvų emocinį ryšį 

su gamta: tyrinės ir pažins  

aplinką, atliks stebėjimus, įgis 

ekologijos žinių pradmenis, 

susipažins su mokyklos 

gyvūnais, socializuosis 

bendraamžių grupėje, dalyvaus 

projekte „Darnus daržas”, fizinio 

7-12 metų 

mokiniams 

Panevėžio gamtos  

mokykla 

Virginija Kuzmienė, 

+370 64021887 

v.kuzmiene@gmail.com 



NVŠ teikėjo 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 

NVŠ programos 

vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

aktyvumo renginiuose, 

mokyklos šventėse. 

Laisvasis 

mokytojas 

 Zita 

Kavaliauskaitė 

Ekologijos 

džiunglėse 

Gamta, 

ekologija 

Programa skirta plačiau 

susipažinti su ekologija, 

paskatinti gyventi ekologiškai. 

Užsiėmimai vyks gamtinėje 

aplinkoje ir klasėje. Bus suteikta 

galimybė išbandyti savo jėgas 

praktiniuose užsiėmimuose.  

 

6-19 Smėlynės 

biblioteka 

(Smėlynės g. 49) 

“Aušros” 

progimnazija 

(Vienybės a.38) 

Zita Kavaliauskaitė, 

868884314, 

zitakavaliausk@gmail.com  

VšĮ Panevėžio 

profesinio 

rengimo 

centras 

Augalų 

komponavim

as interjere 

Gamta, 

ekologija 

Meilė gamtai ugdoma 

nuo mažens. Ne visi turi 

galimybę pažinti, auginti, 

prižiūrėti lauko augalus. Tačiau 

auginti vieną ar du kambarinius 

augalus galima ir vieno kambario 

bute. Vaikas turės galimybę 

stebėti augalo augimą ir 

vystymąsi, rūpintis juo. 

Programa apima šias temas: 

Interjero augalų pažinimas, jų 

auginimas ir priežiūra. Interjero 

augalų dauginimas, sodinimas ir 

persodinimas. Priežiūros darbai: 

tręšimas, laistymas, apsauga nuo 

ligų ir kenkėjų, formavimas. 

12-16 

VšĮ Panevėžio 

profesinio rengimo 

centras, Pilėnų 35 

Sigita Budrienė, tel. 

867661612, 

TECHNINĖ KŪRYBA 
VšĮ Robotikos 

akademija 

Ankstyvoji 

robotika - 

Panevėžys 

Techninė 

kūryba 

Robotų projektavimas, 

konstravimas ir programavimas. 

Remiantis LEGO sukurta vaikų 

mokymo programa 4C 

6-9 metų KTU,  

Nemuno g. 33; 

VšĮ Robotikos akademija 



NVŠ teikėjo 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 

NVŠ programos 

vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

(bendrauk, konstruok, mąstyk it 

tęsk), vaikai ugdo komandinio 

darbo įgūdžius mokydamiesi 

robotikos ir programavimo 

pagrindų. 

Kazimiero 

Paltaroko 

gimnazija, 

Alfonso Lipniūno 

progimnazija,  

„Šaltinio“ 

progimnazija, 

„Žemynos“ 

progimnazija 

„Ąžuolo“ 

progimnazija, 

„Mykolo Karkos “ 

pagrindinė 

mokykla, 

Panevėžio pradinė 

mokykla, 

Vyturio 

progimnazija.  

  

VšĮ Robotikos 

akademija 

Smagioji 

robotika - 

Panevėžys 

Techninė 

kūryba 

Robotų projektavimas, 

konstravimas ir programavimas. 

Remiantis LEGO sukurta vaikų 

mokymo programa 4C 

(bendrauk, konstruok, mąstyk it 

tęsk), vaikai ugdo komandinio 

darbo įgūdžius mokydamiesi 

robotikos ir programavimo 

pagrindų 

7-13 metų KTU,  

Nemuno g. 33; 

Kazimiero 

Paltaroko 

gimnazija, 

Alfonso Lipniūno 

progimnazija,  

Pradinė mokykla, 

„Šaltinio“ 

progimnazija, 

„Ąžuolo“ 

progimnazija, 

VšĮ Robotikos akademija 



NVŠ teikėjo 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 

NVŠ programos 

vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

„Mykolo Karkos “ 

pagrindinė 

mokykla, 

Vyturio 

progimnazija  

KTU 

Panevėžiotech

nologijųirversl

ofakultetas 

Technologijų 

mokymo 

centras 

Smagioji 

elektronika 

Techninė 

kūryba 

Per žaidimą mokoma konstruoti 

elektrines schemas, nuodugniai 

tiriami elektroniniai 

komponentai. Būrelio metu 

vaikai gali sukonstruoti daugiau 

kaip 500 projektų, nuo paprastų 

schemų iki sudėtingų - su 

stiprintuvais, generatoriais, 

signalizatoriais, radijo imtuvais.  

9-12 metų Nemuno g. 33-215 tel. 860011584  

el. p.  

remigijus.kaliasas@ktu.lt 

KTU 

Panevėžiotech

nologijųirversl

ofakultetas 

Technologijų 

mokymo 

centras 

Smagioji 

mechatronika 

Techninė 

kūryba 

Šį lygį renkasi tie moksleiviai, 

kurie turi tikslą konstruoti savo 

robotus. Kuriama mechaninė 

roboto konstrukcija, 

modeliuojama ir spausdinamos 

detales 3D spausdintuvu, 

išmokome robotą orientuotis 

aplinkoje ir atlikti užduotis, 

priimti sprendimus. 

12-18 metų Nemuno g. 33-215 tel. 860011584  

el. p.  

remigijus.kaliasas@ktu.lt 

Panevėžio 

moksleivių 

namai 

Fotografavim

as ir filmų 

kūrimas 

Techninė 

kūryba 

Programos dalyviai mokinsis  

kurti ir redaguoti dvimatę ir 

trimatę animaciją, kompiuterinės 

grafikos elementus, kurti vaizdo 

ir garso produktus, redaguoti, 

montuoti vaizdo ir garso 

medžiagą, ruošti scenarijų, 

planuoti, kurti scenografiją, 

6-19 Klaipėdos g. 146,  

 

Tel. 8 45 51 71 51 

mailto:remigijus.kaliasas@ktu.lt
mailto:remigijus.kaliasas@ktu.lt


NVŠ teikėjo 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 

NVŠ programos 

vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

projektuoti ir kurti socialinę 

mediją 

Panevėžio 

švietimo 

centras 

RoboNovator

ius: NASA 

mokslinė 

programa 

Techninė 

kūryba 

Šios programos metu vaikai 

atlikdami mokslines-kūrybines-

inžinerines užduotis susipažįsta 

su NASA atliekamomis 

kosmoso tyrimų programomis, 

taip pat Marso tyrinėjimais, 

Saulės sistemos sandara ir kt. 

Programa vykdoma anglų kalba 

siekiant  skatinti ir 

ugdyti komunikavimo anglų 

kalba 

gebėjimus bei tarpkultūrinį sąmo

ningumą. 

 

12 - 15 Robotikos centras 

„RoboLabas“, 

Kniaudiškių g. 40, 

Panevėžys 

 

Rūta Šalkauskaitė 

861047492 

ruta@robo-labas.lt 

Panevėžio 

švietimo 

centras 

RoboNovator

iai: Robotų 

inžinerija 

Techninė 

kūryba 

Lego mokymo metodika yra 

ypatinga, nes labai lengvai 

vaikai įtraukiami į motyvuojantį 

mokymo procesą. Lego 

technikos rinkiniai – priemonė, 

kurią pasitelkę bendraujame su 

vaiku, kuri pritraukia jo dėmesį 

ir skatina priimti iššūkius, 

leidžia eksperimentuoti. Vaikai 

panaudodami savo kūrybines 

jėgas ir dirbdami poroje ar 

komandoje kurs įvairius robotus 

su Lego rinkiniais ir bandys 

įveikti paskirtas užduotis 

12 - 18 Robotikos centras 

„RoboLabas“, 

Kniaudiškių g. 40, 

Panevėžys 

 

Rūta Šalkauskaitė 

861047492 

ruta@robo-labas.lt 



NVŠ teikėjo 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 

NVŠ programos 

vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

programuodami blokeliais 

valdomas programavimo sąsajas. 

Panevėžio 

švietimo 

centras 

RoboNovator

ius: 

Multimedijos 

kūrimo 

pagrindai 

 

Medijos Programa tobulinti gebėjimu 

kurti ir redaguoti dvimatę ir 

trimatę animaciją, kompiuterinės 

grafikos elementus, kurti vaizdo 

ir garso produktus, redaguoti, 

montuoti vaizdo ir garso 

medžiagą, ruošti scenarijų, 

planuoti, kurti scenografiją, 

projektuoti ir kurti socialinę 

mediją 

12 - 18 Robotikos centras 

„RoboLabas“, 

Kniaudiškių g. 40, 

Panevėžys 

 

Rūta Šalkauskaitė 

861047492 

ruta@robo-labas.lt 

 Panevėžio 

švietimo 

centras 

RoboNovato

rius: 

Programavim

as ir 

inžinerija 

Techninė 

kūryba 

Robotika – priemonė apjungianti 

įvairias mokslo kryptis: 

inžineriją, fiziką, matematiką, 

informatiką ir kt. Lego mokymo 

metodika yra ypatinga, nes labai 

lengvai vaikai įtraukiami į 

motyvuojantį mokymo procesą. 

Lego technikos rinkiniai – 

priemonė, kurią pasitelkę 

bendraujame su vaiku, kuri 

pritraukia jo dėmesį ir skatina 

priimti iššūkius, leidžia 

eksperimentuoti. 

11 - 16 Robotikos centras 

„RoboLabas“, 

Kniaudiškių g. 40, 

Panevėžys 

 

Rūta Šalkauskaitė 

861047492 

ruta@robo-labas.lt 

VŠĮ 

“Edukaciniai 

renginiai” 

Bricks 4 

Kidz® 

edukacija su 

LEGO® 

mokyti 

Techninė 

kūryba 

Bricks 4 Kidz® programa, skirta 6-12 
m. vaikams sukurti nepaprastą 
atmosferą, kur vaikai mokosi, 
stato ir žaidžia su LEGO®.  
Užsiėmimai skirti mokyti S.T.E.M. (mokslo, 
technologijų, inžinerijos ir 
matematikos) pagrindus. 

6-12 m. Panevėžio pradinė 

mokykla. K. 

Paltaroko g-ja. 

Aušros g-ja.M. 

Karkos p-ja. 

Saulėtekio p-ja. 

Anželika Kuprinskienė, 

865630265, 

panevezys.bricks4kidz@gmail.

com  



NVŠ teikėjo 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 

NVŠ programos 

vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

S.T.E.M. 

pagrindus 

Edukacija pagrįsta mūsų patentuotų 
modelių planais, skirtais įkvėpti būsimus 
inžinierius ir architektus.  
Linksmose edukacinėse pamokose, vaikai 
išbandys inžinerijos pagrindus kurdami 

motorizuotus modelius su LEGO®. 

 

Ąžuolo p-ja. 

Šaltinio p-ja. 

Žemynos p-ja. 

Rožyno p-ja. Beržų 

p-ja. 

Kino centras 

“Garsas” 

Išmanioji 

kūryba 

 Medijos 

(pagal 

KTPRR) 

(2-3 sakiniai) Išmanioji kūryba – 

tai interaktyvi edukacija kurios 

metu, naudojant inovatyvius 

metodus, išlaisvinamas mokinių 

kūrybiškumas. Programos metu 

mokiniais bus supažindinti su 

kino istorija - nuo kino juostos 

iki šiuolaikinių kino rodymo 

technologijų; sužinos 

pagrindinius kino kūrimo 

principus, interaktyvių žaidimų 

pagalba atras sau aktualią temą, 

kurią panaudos kuriant 

trumpametražį filmą. Susipažins 

su pagrindiniais filmavimo ir 

montavimo technologiniais 

principais, garso ir vaizdų 

interpretacijomis, scenarijaus 

rašymu, kadrais ir kadruotėmis. 

Kiekvieno užsiėmimo metu 

moksleiviai turės galimybę 

matyti filmų ištraukas ir jas 

aptars su edukologu. 

10-12 Kino centras 

“Garsas”  

Respublikos g. 40 . 

Panevėžys 

Edukacinių programų 

koordinatorė 

 Jovita Brinkaitė-Karalienė 

868219800 

edukacija@garsas.lt 

 www.garsas.lt  

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 

mailto:edukacija@garsas.lt
http://www.garsas.lt/


NVŠ teikėjo 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 

NVŠ programos 

vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

UAB “Minties 

vingiai” 

Programavim

as su Python 

Panevėžio m. 

savivaldybė) 

Informacinės 

technologijos 

Programa skirta išmokti kurti 

uždavinio algoritmą ir 

programėles Python 

programavimo kalba. 

12 – 19 m. S. Daukanto g. 35, 

Panevėžys 

Alina Dėmenienė 

8 698 41 225  

UAB “Minties 

vingiai” 

Objektinis 

programavim

as (Python) 

Informacinės 

technologijos 

Programa skirta išmokti dirbti 

objektinio programavimo 

aplinkoje, įgyti objektinio 

programavimo pagrindus. 

12 – 19 m. S. Daukanto g. 35, 

Panevėžys 

Alina Dėmenienė 

8 698 41 225 

Panevėžio 

švietimo 

centras 

RoboKūrėjas: 

Minecraft 

išgyvenimo 

miestas 

Informacinės 

technologijos 

 

Minecraft“ yra atvirojo pasaulio 

žaidimas, skatinantis 

kūrybiškumą, bendradarbiavimą 

ir problemų sprendimą 

svaiginančioje aplinkoje, kurioje 

vienintelė riba yra mūsų 

vaizduotė. Kaip žaidimų 

pagrindu sukurta mokymosi 

platforma, „Minecraft Math“ 

padeda sudominti vaikus ir 

uždegti jų aistrą mokytis 

matematika. Statant pastatus, 

miestus ar kovojant su 

monstrais, vaikai kurs 

matematinius modelius, kurie 

duos galimybę kuo greičiau ir 

geriau spręsti realias problemas 

žaidime 

9 - 14 Robotikos centras 

„RoboLabas“, 

Kniaudiškių g. 40, 

Panevėžys 

 

Rūta Šalkauskaitė 

861047492 

ruta@robo-labas.lt 

Panevėžio 

švietimo 

centras 

RoboNovator

ius: 

Programuotoj

as C++ 

 

Informacinės 

technologijos 

Programavimas – vienas iš 

svarbiausių IT specialistų 

gebėjimų. Todėl šis būrelis 

skirtas suteikti moksleiviams 

išsamesnių struktūrinio 

16 – 19  Robotikos centras 

„RoboLabas“, 

Kniaudiškių g. 40, 

Panevėžys 

 

Rūta Šalkauskaitė 

861047492 

ruta@robo-labas.lt 



NVŠ teikėjo 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 

NVŠ programos 

vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

programavimo C++ kalbos žinių 

ir taikyti jas kūrybiškai. 

Laisvasis 

mokytojas  

Alina 

Dėmenienė 

Pirmieji 

programavim

o žingsniai 

(Python lygis 

Basic1) 

Informacinės 

technologijos 

Kursas skirtas norintiems žengti 

pirmuosius žingsnius 

programavimo srityje. Išmokti 

kurti uždavinių algoritmus ir 

pagal juos programėles Python 

programavimo kalboje. Kurso 

metu moksleiviai įgis 

algoritmizavimo ir 

programavimo pagrindus, įgis 

praktinių programavimo žinių 

bei vertingų patarimų, pagilins 

žinias tiksliųjų mokslų srityje. 

12-19 Daukanto g. 35, 

Panevėžys 

Alina Dėmenienė 

tel.: 869841225, 

alina.demeniene@ktu.lt  

VšĮ Panevėžio 

profesinio 

rengimo 

centras 

Programavim

as su 

ScratchX 

robotikoje 

Informacinės 

technologijos 

Programa siekiama 

moksleivį supažindinti su 

programavimu robotikos srityje, 

kurį galima realizuoti kūrybinius 

ir techninius projektus. 

Programų kūrimas robotikoje 

padės išugdyti iniciatyvia 

asmenybę, gebančią realizuoti 

savo techninius – kūrybinius 

sumanymus.  Dalyvaujantis 

programoje ir turintys gebėjimų 

programuoti su ScrachX 

mokiniai mokinys patys kurti 

programas. Skatins savanorišką 

kūrybinės patirties sklaidą 

bendraamžių tarpe, ugdysis 

gebėjimą kritiškai mąstyti, 

10-13 

VšĮ Panevėžio 

profesinio rengimo 

centras, Staniūnų 

g.68, informacinių 

technologijų kab. 

Žilvinas Arlauskas, 

tel.862040301 



NVŠ teikėjo 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 

NVŠ programos 

vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

kryptingai siekti tikslų,  iniciuoti 

idėjas ir jas įgyvendinti 

įtraukiant kitus.  

Pradedantieji lankys 

užsiėmimus, mokysis robotikos 

programavimų pradmenų, 

tarpusavio bendravimo veikti 

grupėje. Užsiėmimuose  bus 

naudojami metodai, ugdantys 

programavimo gebėjimus ir 

loginio mąstymo suvokimą. 

Vaikai atliks savarankiškas 

kūrybines užduotis.                                              

Laisvasis 

mokytojas  

Alina 

Dėmenienė 

Objektinis 

programavim

as  (Python 

lygis Basic2) 

Informacinės 

technologijos 

Programa skirta norintiems 

išmokti dirbti objektinio 

programavimo aplinkoje. Šiems 

tikslams naudojamas Python.  

Kurso metu moksleiviai įgis 

objektinio programavimo 

pagrindus, įgis praktinių 

programavimo žinių 

12-19 Daukanto g. 35, 

Panevėžys 

Alina Dėmenienė 

tel.: 869841225, 

alina.demeniene@ktu.lt 

Laisvasis 

mokytojas 

Alina 

Dėmenienė 

Valdau 

Python 

„vėžliuką – 

Turtle“ ir 

kuriu su 

Tkinter 

grafinę 

aplinką 

 

Informacinės 

technolgijos 

Kursas skirtas norintiems 

išmokti dirbti vėžliuko aplinkoje 

ir susikurti savo grafinę aplinką. 

Šiems tikslams naudojamas 

Python Turtle ir Tkinter 

moduliai.  Kurso metu 

moksleiviai įgis „vykdytojo“ 

valdymo pagrindus ir susipažins 

su vartotojo grafinės aplinkos 

kūrino ypatybėmis, IT projekto 

13-19 m. 

m. 

Daukanto g. 35, 

Panevėžys 

Alina Dėmenienė, 869841225, 

alina.demeniene@ktu.lt  



NVŠ teikėjo 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 

NVŠ programos 

vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

reikšme, jo struktūra, dizainu. 

Įgis praktinių programavimo 

žinių bei vertingų patarimų. 

Laisvasis 

mokytojas  

Alina 

Dėmenienė 

Populiariausi 

algoritmai ir 

grafai 

(Python lygis 

Advanced) 

Informacinės 

technologijos 

Kursas skirtas norintiems įžengti 

į profesionalų programavimą. 

Kurse pateikiami populiariausi 

algoritmai, kuriuos turi žinoti 

profesionalūs programuotojai. 

Kurso metu, moksleiviai 

pagilins savo žinias 

algoritmizavime, programavime, 

grafų bei medžių teorijoje. 

15-19 Daukanto g. 35, 

Panevėžys 

Alina Dėmenienė 

tel.: 869841225, 

alina.demeniene@ktu.lt 

Panevėžio 

Margaritos 

Rimkevičaitės 

profesinio 

rengimo 

centras. 

Jaunasis IT 

specialistas 

Informacinės 

technologijos 

Mokiniai išmoks eksploatuoti 

kompiuterio techninę įrangą ir 

derinti operacines sistemas, 

valdyti informacinių sistemų 

saugumo priemones, pritaikyti 

taikomąsias programas įvairiems 

vartotojų poreikiams. Galės kurti 

ir redaguoti kompiuterinės 

grafikos elementus, kurti vaizdo 

ir garso produktus, redaguoti, 

montuoti vaizdo ir garso 

medžiagą. 

6-19 m. Klaipėdos g. 146, 

Panevėžys 

Mindaugas Yčas, 

Tel.860043321, 

 minycas@gmail.com 

Panevėžio 

Margaritos 

Rimkevičaitės 

profesinio 

rengimo 

centras. 

Programavim

o pagrindai 

Informacinės 

technologijos 

Programa, skirta tiems, kuriems 

įdomus procedūrinis ir objektinis 

programavimas. Pradedama nuo 

algoritmų ir duomenų struktūrų, 

kurios nagrinėjamos C++ kalbos 

pagrindu. Vėliau pereinama prie 

objektinio programavimo su C#, 

8-11 m. Klaipėdos g. 146, 

Panevėžys 

Edita Ličkūnienė, 

Tel. 8 614 58987, 

edilick@gmail.com 



NVŠ teikėjo 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 

NVŠ programos 

vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

mokomasi duomenų bazių bei jų 

valdymo programavimo, o 

pabaigoje – programėlių kūrimas 

Android OS, žaidimų kūrimas 

Unity aplinkoje ar kt. 

Panevėžio 

Margaritos 

Rimkevičaitės 

profesinio 

rengimo 

centras. 

Fotografavim

as ir filmų 

kūrimas 

Informacinės 

technologijos 

Mokiniai galės kurti ir redaguoti 

dvimatę ir trimatę animaciją, 

kompiuterinės grafikos 

elementus, kurti vaizdo ir garso 

produktus, redaguoti, montuoti 

vaizdo ir garso medžiagą, ruošti 

scenarijų, planuoti, kurti 

scenografiją, projektuoti ir kurti 

socialinę mediją. 

6-19 m. Klaipėdos g. 146, 

Panevėžys 

Mindaugas Yčas, 

Tel.860043321, 

 minycas@gmail.com 

VŠĮ 

CodeAcademy 

Kids 

Virtuali 

programavim

o klasė 

Panevėžio 

rajone 

 

Informacinės 

technologijos 

Programa skirta visiems 

mokyklinio amžiaus 

moksleiviams (1-12 klasė). 

Moksleiviai mokosi grupėse 

nuotoliniu būdu, iš anksto 

pasirinktu užsiėmimo laiku. 

Užduočių sudėtingumas yra 

parenkamas pagal kiekvienos 

grupės lygį. Moksleiviai mokosi 

plačiausiai naudojamų 

programavimo kalbų (HTML, 

CSS, JavaScript, C#) kurdami 

animacijas, internetines 

svetaines, kompiuterinius 

žaidimus, daro interaktyvias 

skaidres ir programuoja mobilias 

aplikacijas. 

Nuo 7-18 

m.  

Dariaus ir Girėno 

g. 32, Ramygala, 

Panevėžio r. sav. 

 

Indrė Norvaišaitė, 

indreodeacademykids.com,  

868333630 



NVŠ teikėjo 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 
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NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 
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Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

KITA 
VšĮ 

“Tolerancijos 

ir fizinės 

gerovės 

ugdymo 

centras” 

Emocinio ir 

fizinio 

lavinimo 

kūrybinės 

dirbtuvės 

Kita Programa skirta pradinių klasių 

mokiniams, kuriems padeda 

įveikti mokymosi, bendravimo 

iššūkius, bei didesnius 

išgyvenimus patiriantiems 

paaugliams, kuriems padeda 

atsipalaiduoti pasitikėjimu 

grįstoje aplinkoje, kritiškai 

vertinti save bei aplinką, 

adaptuotis sudėtinguose 

socialiniuose 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.  

 

7-18 m  Kniaudiškių g. 67, 

Panevėžys 

Beržų g. 37 

Panevėžys 

Ramygalos g. 16, 

Panevėžys 

Rožių g. 20, 

Panevėžys 

 

864672392, 

erika@tolerancijoscentras.lt 

VšĮ 

“Tolerancijos 

ir fizinės 

gerovės 

ugdymo 

centras” 

Sveikos 

mitybos ir 

judesio 

ugdymas 

Kita Programos turinys apima 

teorinę-praktinę sveikos mitybos 

žinių perteikimo ir įpročių 

formavimo dalį bei reguliariaus 

skirtingo fizinio aktyvumo 

7-18 m Beržų g. 37 

Panevėžys 

 

864672392, 

erika@tolerancijoscentras.lt 



NVŠ teikėjo 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 

NVŠ programos 

vykdymo vieta 

Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

užsiėmimus pritaikytus 

skirtingoms amžiaus grupėms.  

Programa suformuoja tinkamą 

teorinę bei pradinę praktinę 

bazę, pereinant prie sveikos 

mitybos, reguliaraus fizinio 

aktyvumo, keičiant įpročius, 

rūpinantis savimi. 

 Programa padeda mažinti 

socialinę dalyvių su antsvoriu 

atskirtį, suteikiant galimybę įgyti 

daugiau pasitikėjimo savimi, 

tapti iniciatyvesniais, 

aktyvesniais, dalyvaujant po-

pamokinėje veiklose. 

 

Asociacija 

“Intelektinio 

Kapitalo 

Ugdymas” 

„Lyderystės 

ABC 

(Panevėžys)” 

Kita Programa "Lyderystes ABC 

(Panevėžys)".Daug demesio 

skiriama saves pažinimui ir 

darbo pasaulio pažinimui. Tai 

svarbu, nes padės mokiniui 

geriau pasirinkti studijas, 

profesija, o veliau isitvirtinti 

darbo rinkoje. Padeda pažinti 

savo charakteri, suteikia žiniu 

kaip ji ugdyti, kaip savo 

stipriasias puses suderinti su 

darbo rinkos poreikiais, 

supažindina su verslo veikimo 

principais. 

5-8 klasės Šaltinio 

progimnazija, 

Kniaudiškių g. 67 

Rita Paurazienė 

 (Šaltinio pro.) 

868520091 

rita.pauraziene@gmail.com 



NVŠ teikėjo 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

pavadinimas 

NVŠ 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos 

aprašymas 

Vaikų 

amžius 
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Kontaktai 

(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

VŠĮ 

“Visapusiško 

lavinimo 

centras” 

Pelėdžiukai Kitos  Programoje stirpinami skaitymo 

ir matematiniai gebėjimai taip 

pat vaikai įtraukiami į Lietuvos 

bei pasaulio pažinimą. Vaikai 

klasėje dirba jiems priimtina 

forma, įvairius dalykus mokosi 

per laboratorinius darbus, 

bandymus, atradimus, vykdo 

projektus ir patys jiems 

vadovauja. Skaitymą, logiką ir 

pažinimą galime pakeisti, kad 

jiems tai taptų patrauklu, 

priimtina ir norima. 

7-12 m. Respublikos g. 37, 

Panevėžys 

Eglė Aukštuolė 86473356 

VšĮ Panevėžio 

Vaikų Dienos 

Užimtumo 

centras 

„Aš, tu, mes 

kartu – jėga“ 

Kita Programoje numatoma dirbti su 

mažiau galimybių turinčiais 

vaikais,  iš kultūriškai, socialiai 

ir ekonomiškai nepalankios 

aplinkos, iškritusiais iš švietimo 

sistemos.  Programa apims 

inkultūrizaciją (mokymosi 

plačiąja prasme) ir integraciją 

(romų, lietuvių ir kt.). Vaikai 

susipažins su visuomenės 

vertybėmis ir normomis, 

mokinsis socialiai priimtino 

gyvenimo būdo, bus skatinami 

kultūringai elgtis, perimti 

visuomenei būdingą kultūrinį 

gyvenimo būdą, būti 

kūrybiškais, aktyviais. 

7-18 m. M.Tiškevičiaus g. 

15, Panevėžys 

Daiva Tumasonytė, 

865448071, 

daskdp@gmail.com 

mailto:daskdp@gmail.com


NVŠ teikėjo 
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NVŠ 

programos 
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NVŠ 

programos 
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(vardas, pavardė, telefonas, 

el. paštas) 

VšĮ „Naujieji 

projektai“ 

Ateities 

lyderis – 

Ekonomika 

linksmai 

Kita Ekonomikos būrelyje auklėtiniai 

gaus ekonomikos, verslo, 

projektinio ir komandinio darbo, 

psichologijos, verslo filosofijos 

pagrindus. Mokymasis dirbti 

komandoje ugdys dalykinio 

bendravimo įgūdžius. Teorinių ir 

praktinių užsiėmimų pagalba bus 

mokoma naudotis pinigais, 

asmeninių talentų pagalba 

apmastyti ateities planus ir iš to 

uždirbti. 

7-12 metų Panevėžio 

“Ąžuolo” 

progimnazija. 

Žvaigždžių g. 26, 

Panevėžys. LT-

37136 

 

Žydrūnas Kuodis, +370 625 

74051, naujiejip@gmail.com 

Panevėžio 

moksleivių 

namai 

Sportinis 

turizmas 

turizmas-

kraštotyra 

Mokiniai išmoks turismo 

technikos elementų, sportuos, 

bendraus ir dirbs komandoje. 

Vaikai dalyvaus turizmo ir 

sporto, orientavimosi sporto 

varžybose, patys organizuos 

turistinius žygius turizmo 

technikos varžybas. 

6-19 Parko g.79; 

A.Lipniūno 

progimnazija 

Tel. 8 45 51 71 51 

Panevėžio 

darbo rinkos 

mokymo 

centras 

Būk saugus 

vairuotojas 

 

Saugus eismas Programos tikslas – užtikrinti 

kiekvienam vaikui jo amžių, 

interesus ir gebėjimus 

atitinkančias saviraiškos sąlygas, 

plėtoti jo kaip eismo dalyvio 

saugaus elgesio kelyje 

kompetenciją, suteikiant žinių ir 

gebėjimų sėkmingai vairuoti 

transporto priemonę. Mokymosi 

metu vaikai susipažins su 

besikeičiančio transporto 

16, 17, 18, 

19 metų 

amžiaus 

vaikai 

Panevėžio darbo 

rinkos mokymo 

centras: 

 J. Basanavičiaus 

g. 23 A ir Stetiškių 

g. 1P, Panevėžys 

Mindaugas Maskevičius, 8 650 

82219, 

mindaugas.maskevicius@pane

veziodrmc.lt  

mailto:mindaugas.maskevicius@paneveziodrmc.lt
mailto:mindaugas.maskevicius@paneveziodrmc.lt
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el. paštas) 

pasaulio raida, išmoks nuolat 

stebėti ir vertinti kintančią eismo 

aplinką, tobulins savo, kaip 

eismo dalyvio, saugaus elgesio 

kelyje kompetenciją. Bus 

ugdomas sąmoningas, saugus, 

racionalus eismo dalyvis, 

transporto priemonių 

vairuotojas. Vaikai išmoks 

pavyzdingo elgesio kelyje bei 

suvoks tokio elgesio naudą ne 

tik sau, kaip asmeniui, bet ir 

visai visuomenei. 

Jurgita 

Vaitiekūnienė 

Mąstyk 

kiTAIP 

Verslumas Programos metu mokiniai 

ugdysis versliai mąstančiai 

asmenybei būtinas 

kompetencijas: savarankiškai 

mąstyti, o ne naudoti kitų 

šablonus, įveikti krizes, planuoti 

savo laiką ir finansus, kelti 

tikslus ir numatyti  jų pasiekimo 

etapus. 

 

14-15 metų Panevėžio 

Kazimiero 

Paltaroko 

gimnazija 

Jurgita Vaitikūnienė, 

861129954  
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