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NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS  

 

Eil. 

Nr. 

Programos 

teikėjas 

Programos 

pavadinimas   

KTPPR 

kodas  

Programos anotacija 

 

Ugdymo 

vietos(-ų) 

pavadinimas (-

ai),  

adresas(-ai) 

Vaikų 

amžius 

 

Vykdymo 

laikotarpis 

Telefono 

numeris 

registracijai ir 

pasiteiravimui 

Neformaliojo 

vaikų 

švietimo 

kryptis  

1.  Ilma Pipirienė  „Jaunieji 

tinklininkai“ 

120501684 Programos tikslas skatinti žaisti tinklinį kuo 

daugiau moksleivių : ne tik siekiančius 
sportinių aukštumų, bet ir tuos, kuriems tai 

yra laisvalaikio užsiėmimas, savęs 

realizavimo būdas. Programos įgyvendinimo 

metu moksleiviai bus supažindinami ir 

sudominami tinklinio sporto šaka, atšaka - 

paplūdimio tinkliniu, atsiradimo istorija, 
taisyklėmis. Išmoks judėti aikštelėje, 

kamuolio perdavimo, smūgiavimo, padavimo 

būdų, technikos elementų, užtvarų tvėrimo, 
teisėjavimo, propaguosime sveiką ir judrų 

gyvenimo būdą, draugiškumą, savitarpio 

pagalbą. Vykdydami veiklą ugdysime 
charakterį bei pasitikėjimą savimi, judėjimo 

greitį, jėgą bei koordinaciją, kas yra svarbu 

siekiant asmeninės pažangos ir komandinės 
sėkmės. Programos metu bus mokoma 

tinklinio žaidimų elementų, bus 

organizuojamos varžybos, moksleiviai pajus 
sportavimo džiaugsmą, ugdysis bendravimo, 

bendradarbiavimo, komandinio darbo 

įgūdžius, sieks asmeninės pažangos. 

Vaižganto 

progimnazija, 
Vaižganto g. 29, 

Radviliškis (sporto 

salė) 

10-14 m.  9 mėn.  

 

Ilma Pipirienė 

Tel. 8 607 08 964 

Sportas  



2.  Indrė 

Grigaliūnaitė-

Pipirė 

Žaidimų svetainė 

„Duok penkis" 

122001080 Gera vaikystė turi būti kupina žaidimų! 

Žaidimai labiausiai ugdo visapusišką vaiko 

asmenybę ir sugebėjimus. Programa „Duok 

penkis“ skirta ugdyti įvairius vaikų 

socialinius įgūdžius (savęs pažinimo, 

bendravimo, bendradarbiavimo, sprendimų 
priėmimo, gyvenimo sunkumų įveikimo) 

pasitelkiant žaidimus. Vaikams stinga 

socialinių įgūdžių, kurie užkerta kelią pažinti 
pirmiausia save, o paskui ir kitus. Todėl daug 

dėmesio bus skiriama vaikų jausmams, 

emocijų valdymui, pagarbos skatinimui. 
Žaisdami vaikai įgis naujų sugebėjimų, 

įgūdžių, socialinės patirties, tokių vertybių 

kaip pagarba, draugiškumas, supratingumas, 
tolerancija, dėmesingumas, žaisdami 

vaidmeninius žaidimus, įsisąmonins socialiai 

priimtinas elgesio normas ir moralės 
taisykles. Dalyvaudami programoje vaikai ne 

tik stiprins ir įgis naujų gyvenimiškų įgūdžių, 

asmeninių kompetencijų, bet ir lavins savo 
sensorinę, motorinę, socialinę raidą, ugdys 

mąstymą, fantaziją, kūrybiškumą, iniciatyvą, 

savarankiškumą ir pasitikėjimą savimi. 

Vaižganto 

progimnazija, 

Vaižganto g. 29, 

Radviliškis  

6-7 m.  9 mėn.  Tel. 8 678 57550 Kitos 

3.  Mindaugas 

Keniausis 

Tinklinis 120501701 Programa orientuota padėti siekti asmens 

fizinės, psichinės ir dvasinės darnos, t.y. 

stiprinti įvairaus amžiaus vaikų sveikatą. 
Programa atvers galimybę patirti išlavinto, 

stipraus sveiko organizmo, kūno ir judesių 

grožio keliamą džiaugsmą, kurs prielaidas 
asmens saviraiškai ir savirealizacijai. Bus 

mokoma tinklinio technikos ir taktikos, 

lavinami fiziniai ir psichiniai gebėjimai, 
teikiama daug progų ugdyti doro, sąžiningo 

rungtyniavimo bei varžymosi, savitvardos, 

bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. 
Vyks salės ir paplūdimio tinklinio treniruotės. 

Bus organizuojamos varžybos tarp lankančių 

užsiėmimus vaikų. Mokysis teisėjauti ir 
teisėjaus varžybose. Analizuos stebėtas ir 

pačių žaistas varžybas. Vaikai įgys 

kompetencijų, būtinų jų asmeniniam 

gyvenimui, turės įtakos sėkmingam vaikų 

ugdymuisi formaliojo švietimo sistemoje, 

padės lengviau spręsti iškilusias problemas. 
Žaisdami vaikai turės palankias sąlygas išlieti 

energiją, realizuoti save. Tikimasi, kad vaikai 

sustiprės fiziškai ir pasijaus sveikesni. 

Grinkiškio J. 

Poderio gimnazija,  

Tilto g. 32, 
Grinkiškio mstl. 

Radviliškio r. sav.  

11-19 m.  9 mėn.  Tel. 8 672 11419 Sportas 



4.  Živilė 

Gelažienė 

Kūrybos stebuklas 120600376 Programa skirta lavinti kalbą, erdvės ir ritmo 

pajautimą, ugdyti, stiprinti ir praplėsti 

vaikams reikalingas gyvenimiškųjų įgūdžių, 

asmenines, visuomenines kompetencijas, 

naudojant aktyvius ugdymo metodus, 

integruotas dailės, technologijų, matematikos 
dalykų žinias ir įgūdžius, taip tenkinant vaikų 

saviraiškos, kūrybos, teatrinės raiškos 

pažinimo, vaidybos pažinimo, smalsumo, 
dalyvavimo poreikius, susipažins su 

teatrinėmių lėlių valdymo būdais, gamins 

pirštinines teatrines lėlės ir stalo žaidimus. 

Vaižganto 

progimnazija, 

Vaižganto g. 29, 

Radviliškis 

8-10 m.  9 mėn. Tel. 8 647 29532 Techninė kūryba 

5.  Lietuvos šaulių 
sąjunga 

Radviliškio krašto 
jaunųjų šaulių 

ugdymo programa 

121500351 Jaunuoliai ugdydamiesi šiame kurse įtvirtina 
žinias apie pagrindines valstybines 

institucijas ir jų svarbą, išmoksta tvarkingai 
nešioti šaulio uniformą ir taisyklingai 

žygiuoti, saugiai elgtis su pneumatiniu 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 užduotis, ugdomos asmeninės 
bei lyderio kompetencijos. Ši programa 

orientuota į aktyvų gyvenimą mėgstančius 

11-18 metų amžiaus moksleivius (mergaites 
ir berniukus). Moksleiviai sužino apie 

Lietuvos šaulių sąjungos bei kitų statutinių 

organizacijų 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. 

1. Radviliškio r. 
Baisogalos 

gimnazija, 
Mokyklos g. 25, 

Baisogala, 

Radviliškio r. sav. 
 

2. Radviliškio 1 

šaulių kuopa, 
Laisvės al. 1, 

Radviliškis 

 

11-19 m. 9 mėn.  Vytautas Žymančius 
Tel. 8 614 73 716 

 

Pilietiškumas 



6.  Radviliškio 

plaukimo 

baseinas 

„Mokymas vaikus 

plaukti ir siekimas 

aukštesnių 

rezultatų“ 

120501727 Plaukimo mokymo programos ugdymo 

turinys apima šias veiklos sritis, skirtas 

vaikams 6-19 metų amžiaus: 1. Saugus 

elgesys vandenyje ir prie vandens. Pavojai. 

Saugų ir ekologišką elgesį prie vandens ir 

vandenyje populiarinantys renginiai 
(diskusija grupėje, susitikimas su plaukikais, 

profesionaliais gelbėtojais). 2. Pratybų 

baseine higienos įgūdžių formavimas 
(diskusija grupėje). 3. Plaukimo pamokos, 

skirtos adaptacijai prie vandens aplinkos 

(aklimatizacijos prie vandens pratimai, 
parengiamieji pratimai vandenyje, skirti 

susipažinti su vandeniu, žaidimai vandenyje). 

4. Plaukimo pamokos, skirtos pradiniams 
plaukimo įgūdžiams formuoti (slinkimas 

neatliekant judesiu, kvėpavimo plaukiant 

įgūdžių ugdymas, kojų judesių mokymas 
plaukiant krauliu, nugara, krūtine rankų 

judesių mokymas plaukiant krauliu, nugara, 

krūtine, judesiu derinimas plaukiant). 5. 
Plaukimo ryšių su socialiniu bei kultūriniu 

gyvenimu pažinimas (apima plaukimo 

vaidmenį mokinių socialinėje ir kultūrinėje 
aplinkoje (šeima, klasė, mokykla, 

gyvenamosios vietos bendruomenė ar bendrų 

interesų grupė), plaukimo naudos ir įgyjamos 
patirties apmąstymą, planavimą ir vertinimą). 

6. Fizinio parengtumo ir sveikos gyvensenos 

įgūdžių ugdymas (apima taisyklingos 
laikysenos, kūno stiprumo, judesių laisvumo 

ir koordinavimo ugdymą). 7. Dalyvavimas 

plaukimo varžybose. 8. Siekimas aukštesnių 
rezultatų plaukimo sporto šakoje. 9. 

Atstovavimas Radviliškio rajoną Lietuvos 

Respublikos ir tarptautinėse plaukimo 
varžybose. 

Radviliškio 

plaukimo baseinas, 

Radvilų g. 6, 

Radviliškis 

 

6-10 8 mėn. 1.Valerijus Belovas 

Tel. 8 686 02722 

 

2.Vilma Staškuvienė 

Tel. 8 655 34448 

 

Sportas 

7.  Radviliškio 

plaukimo 
baseinas 

„Mokyti vaikus 

plaukti ir saugiai 
elgtis vandenyje bei 

prie vandens“ 

 

120501724 Plaukimo pamokų tikslas – mokinti mokinius 

saugiai elgtis vandenyje, padėti išsiugdyti 
gyvybiškai svarbius ir reikalingus plaukimo 

įgūdžius, skatinti ugdytis atsakomybę už save 

ir aplinkinius, laikytis saugaus elgesio 

taisyklių, puoselėti olimpines sporto vertybes, 

kilnų elgesį, formuoti bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius 

Radviliškio 

plaukimo baseinas, 
Radvilų g. 6, 

Radviliškis 

 

11-19 m.  8 mėn.  1.Valerijus Belovas 

Tel. 8 686 02722 
 

2.Vilma Staškuvienė 

Tel. 8 655 34448 

 

Sportas  



8.  Radviliškio 

miesto kultūros 

centras 

Kultūros pamokos 122001083 Per meninę veiklą moksleiviai bus 

supažindinami su kultūra ir skirtingomis 

meno sritimis, gyvenimo įgūdžiais, tokiu 

būdu ugdoma asmenybė, besididžiuojanti 

savo tautine kultūra, suvokianti save kaip tos 

kultūros puoselėtoju ir kūrėju. 

Radviliškio miesto 

kultūros centras  

Maironio g. 10, 

Radviliškis 

6–14 m.  9 mėn. 

 

Tel. 8 682 18082 Kitos 

9.  Radviliškio 

miesto kultūros 

centras 

Teatro studija 

mažiesiems 

120400098 Programa suburs vaikus, kurie nori išbandyti 

savo jėgas scenoje, susipažinti su teatru, įgyti 

vaidybos kompetencijų. Teatro studijos 
mažiesiems dalyviai išmoks improvizuoti ir 

tobulins savo kūrybinius gebėjimus, 

susipažins su vaidinimo technikomis, įgis 
drąsos ir pasitikėjimo savimi. Įgytos 

kompetencijos skatins vaikus aktyviai 

dalyvauti visuomeniniame gyvenime. 
Užsiėmimai suteiks sąlygas vaikams sukaupti 

teatro, kūrybos ir suvokimo patirtį, 

reikšmingą jų dvasinei brandai, kūrybinių 
kompetencijų plėtotei, mokymuisi ir darbui, 

skatins programos dalyvius dalyvauti 

kultūriniame gyvenime. Kurdami vaidmenis 
mokiniai turės galimybę saugiai išbandyti 

įvairius socialinius vaidmenis, išsiaiškinti 

skirtingus požiūrius moralės bei socialinio 
gyvenimo klausimus.  

 

Radviliškio miesto 

kultūros centras, 

Maironio g. 10, 
Radviliškis  

6-19 m.  9 mėn.  

 

Rasa Atkočiūnienė 

Tel. 8 606 64 441 
Teatras, 

drama 

10.  Radviliškio 

miesto kultūros 

centras 

Choreografinio 

ugdymo programa 

120300726 Programos metu siekiama vaikus ir jaunimą 

supažindinti su šiuolaikinio, klasikinio, 

modernaus, lietuvių liaudies, pasaulio tautų 

šokiu. Praktinių užsiėmimų metu išbandyti, 
atlikti, pajusti šių skirtingų šokių stilių. 

Prisidėti prie kūrybos, atskleidžiant 

individualius vaiko judesio, klausos, 
lankstumo ( gimnastikos užsiėmimuose), 

atlikimo funkcijas. Šios programos pagalba 

ugdytiniai įgyja gebėjimą valdyti savo kūną, 
koordinuoti emocinę ir fizinę išraišką, 

pastebėti ir atpažinti kitų žmonių intencijas iš 

jų kūno kalbos. Didelis dėmesys bus 
skiriamas raumenų stiprinimui, taisyklingai 

laikysenai, muzikinės klausos lavinimui, 

ritmo pajautimui. Ugdomas mokinių 
gebėjimas kritiškai mąstyti, diskutuoti ir 

spręsti problemas. Šokio užsiėmimai, šokio 

pamokos, bet kokia šokio veikla yra 
prasminga ugdant ir bendrąsias, ir dalykines 

šokio kompetencijas. 

Radviliškio miesto 

kultūros centras, 

Maironio g. 10, 

Radviliškis  
 

6-19 m.  9 mėn.  

 

Daina Svirskytė 

Tel. 8 672 94999 
Choreografija, 

šokis 



11.  Radviliškio 

miesto kultūros 

centras 

Vaikų šokių grupė 

„Kaubojai ir 

indėnės“ 

120300225 Šokio užsiėmimuose siekiama ugdyti 

kūrybišką, aktyvią, estetinei ir kultūrinei 

patirčiai atvirą, prasmingai savo kūrybines 

galias tenkinti gebančią asmenybę, teikti 

kiekvienam dalyviui būtiną bendrąjį 

choreografinį išprusimą ir raštingumą. Per 
šokio užsiėmimus ugdyti vaikų fizinius, 

dvasinius sugebėjimus, vystyti vaikų sceninę 

raišką koncertuojant, skatinti kultūringą 
laisvalaikį. 

 

1. Radviliškio 

miesto kultūros 

centras, Maironio g. 

10, Radviliškis  

 

2. VšĮ „Užbėgtukė“, 
Dariaus ir Girėno g. 

46, Radviliškis 

6-12 m. 9 mėn. 

 

Edmundas 

Verpetinskas 

Tel. 8 620 60 390 

Choreografija, 

šokis 

12.  Radviliškio 

muzikos 
mokykla 

„Jaunieji gitaristai“ 120100760 Programa  skirta išugdyti pradinius 

skambinimo gitara įgūdžius. Mokomoji 
medžiaga bus dėstoma nuosekliai ir aiškiai, 

paaiškinamas akordų pritaikymas kitoms 
dainoms. 

Radviliškio r. 

Baisogalos 
gimnazija, 

Mokyklos g. 25, 
Baisogala, 

Radviliškio r. sav. 

13-17 m.  9 mėn. 

 

Tomas Kanapinskas 

Tel. 8 600 44 838 
Muzika 

13.  Radviliškio 

muzikos 

mokykla 

„Giesmių 

giesmelės“ 

120100255 Programa skirta mokyti giedoti giesmes 

šventėse, sudaryti galimybes giedoti 

bažnyčios jaunimo chore. Vaikai bus užimti, 
dorinami, ugdomas jų dvasingumas. 

1. Radviliškio Švč. 

Mergelės Marijos 

gimimo bažnyčia, 
Maironio g. 10, 

Radviliškis  

 
2. Radviliškio 

muzikos mokykla, 

Žalgirio g. 10, 

Radviliškis 

7-11 m.  9 mėn. 

 

Aurelija 

Štončiuvienė 

Tel. 8 698 86 397 

Muzika 

14.  Radviliškio 

muzikos 

mokykla 

„Gitaros grojimo 

pradžiamokslis“ 

122000281 Programa skirta gilinti pradinius skambinimo 

gitara įgūdžius, mokyti pritaikyti gitaros 

akordus dainoms. 

Radviliškio muzikos 

mokykla, Žalgirio g. 

10, Radviliškis 

10-19 m.  9 mėn. 

 

Emilija Zakarkaitė 

Tel. 8 658 00 362 
Kitos 

15.  Radviliškio 

muzikos 
mokykla 

Vokalinis 

ansamblis „Ad 
libitum“ 

120100252 Dainų mokymasis, dalyvavimas koncertuose, 

festivaliuose, konkursuose. 

Radviliškio muzikos 

mokykla, Žalgirio g. 
10, Radviliškis 

11-18 m.  9 mėn. 

 

Inga Petrauskienė 

Tel. 8 678 06 955 
Muzika 



16.  Radviliškio 

rajono 

savivaldybės 

švietimo ir 

sporto paslaugų 

centras 

Atletinė gimnastika 120501419 Atletinė gimnastika, o kitaip dar atletizmas, 

tai fizinių pratimų su įvairiais įrankiais 

sistema, stiprinanti žmogaus raumenis, 

ugdanti jėgą Programos metu moksleiviai 

papildys savo žinias apie šiuolaikinės 

atletinės gimnastikos bazinius pratimus, jų 
modifikacijas ir praktiškai išbandys jėgos 

treniruočių teikiamą naudą. Jauni žmonės 

stiprins savo bendrąsias ir ypač dalykines 
kompetencijas apie atletizmo pratybų 

struktūrą, programų sudarymą, sveiką 

gyvenseną, tobulins gebėjimą analizuoti 
fizinių ypatybių lavinimo galimybės 

pasitelkiant atletinės gimnastikos pratimus. 

Programos metu sužinos atletizmo reikšmę 
kūno kompozicijai, stiprins motyvaciją 

saviraiškai, kūno grožio ir asmenybės 

kultūros ugdymo(si) sampratai plėtoti. 
Pratybų metu atletinėje gimnastikoje mokysis 

pa(si)rinkti ir įvertinti fizinį krūvį, saugiai 

atlikti pratimus naudojant svorius, derinti 
kvėpavimą ir judesius, lavinti raumenų jėgą, 

anaerobinę ištvermę.  

Laisvės a. 29, 

Šeduva, Radviliškio 

r. sav. 

14-19 m.  7 mėn.  

 

 

Karolis Balsys 

Tel. 8 647 51887 
Sportas  

17.  Radviliškio 
rajono 

savivaldybės 

švietimo ir 
sporto paslaugų 

centras 

Robotika 121000324 Ši programa skirta supažindinimui su 
kūrybiškais ir mokiniams įdomiais būdais bei 

metodais, ugdančiais jaunuosius draugiškus 

išradėjus. Čia vaikai panaudodami savo 
kūrybines jėgas ir dirbdami komandoje kurs 

įvairius robotus su LEGO EV3 

konstruktoriais, kurie bandys įveikti paskirtas 
užduotis – važiuoti vingiuota trasa, dalyvaus 

lenktynėse, seks nupiešta linija, trauks virvę, 

kops į kalną, rungsis sumo varžybose, šoks 
šiuolaikinius šokius. 

1. Radviliškio 
rajono savivaldybės 

švietimo ir sporto 

paslaugų centro 
Suaugusiųjų ir 

jaunimo 

neformaliojo 
ugdymo skyrius, 

Dariaus ir Girėno g. 

27, Radviliškis; 
 

2. Radviliškio 

Gražinos pagrindinė 
mokykla (314 k.) 

Gražinos g. 5, 

Radviliškis 

11–16 m.  7 mėn. Egidijus Dailidonis  
Tel. 8 686 24 720 

Informacinės 

technologijos 

18.  Deividas 

Šeškus 

Vaikų meninės 

judesio raiškos 

grupė „Saulės šokių 

linija“ 

120300446 Užsiėmimai, kurių metu vaikai aktyviai judės 

skambant populiariajai muzikai, atskleis savo 

kūrybines galias. Taip pat mokysis šokti 

įvairių mados, buitinių šokių, esant 

galimybei, mokysis šokti porose, lavins savo 

kūno plastiką, įgis sceninės patirties 
(susipažins su scenos kultūra, galės dalyvauti 

viešuose pasirodymuose). 

1. Radviliškio 

Gražinos pagrindinė 

mokykla, Gražinos 

g. 8, Radviliškis  

(aktų sale) 

 
2. Radviliškio 

Vaižganto 

gimnazija, 
Vaižganto g. 29, 

Radviliškis (aktų 

salė) 

6-19 m.  9 mėn. 

 

Tel. 8 610 64 486  

 
Choreografija, 

šokis 



19.  Vita Masėnienė Fitness gimnastika 120501166 Fitness gimnastika - tai sveikatingumo 

programa, skirta judesių koordinacijos, 

lankstumo, vikrumo, jėgos, ištvermės savybių 

ugdymui, vidaus organų funkcinės sistemos 

gerinimui bei kaulų ir raumenų problemoms 

spręsti. Šios programos dėka bus 
koreguojama ugdytinių laikysena, mokoma 

taisyklingo kvėpavimo. NVŠ programos 

veiklos metu ugdytiniai bus supažindinami su 
fitness gimnastikos privalumais, jos 

pritaikymo galimybėmis sportuojant, 

rūpinantis savo sveikata ir kūnu. Ugdytiniai 
išmoks ir įvaldys fizinių ir aerobinių pratimų 

atlikimo techniką judesyje, pagal muziką, su 

svarmenimis, gimnastikos įrankiais, TRX 
diržais. Gebės teorines žinias taikyti 

praktinėje veikloje, suvoks sveikos 

gyvensenos ir mitybos įtaką žmogaus 
organizmui, fiziologiniams procesams, 

darbingumui ir mokslui. Išmoks planuoti ir 

koordinuoti savo veiklą, derinti ją su fiziniu 
aktyvumu ir sveika mityba bei poilsiu. Gebės 

fitness gimnastikos veiklą planuoti pagal 

savo fizinį pasirengimo lygį, individualius 
gebėjimus ir sveikatos stovį. Mokės prisiimti 

atsakomybę už savo sėkmes ir nesėkmes, 

siekiant užsibrėžto tikslo. Vykdydami 
neformalaus švietimo veiklą spręsime 

jaunimo sveikatinimo, laisvalaikio užimtumo 

problemas. Sieksime individualių gebėjimų 
ugdymo, sveikatos stiprinimo, laikysenos ir 

kūno linijų tobulinimo. 

Radviliškio r. 

Sidabravo 

gimnazija, Pergalės 

g. 13, Sidabravo 

mstl., Radviliškio r. 

sav. (sporto salė, 
sporto aikštynas) 

 

 
 

 

 

11-19 m.  9 mėn. Tel. 8 612 33 552 Sportas  

20.  Vita Masėnienė Krepšinio žaidimas 120501036 Programos įgyvendinimo veiklos metu 
ugdytiniai bus supažindinami su Lietuvos 

krepšinio istorija, svarbiausiais krepšinio 

įvykiais, laimėjimais. Bus mokomi krepšinio 
žaidimo pagrindų: pagrindinių krepšinio 

žaidimo taisyklių, rezultato skaičiavimo, 

protokolo rašymo, teisėjavimo, komandinės 
taktikos, individualios technikos veiksmų, 

gynybos ir atakų organizavimo, garbingo 

rungtyniavimo komandoje, prisiimant 

atsakomybę už sėkmes ir nesėkmes. 

Neformalios veiklos organizavimu spręsime 

jaunimo laisvalaikio užimtumo problemas. 
Sieksime individualių gebėjimų tobulinimo, 

krepšinio žaidimo mokymo ir technikos 

veiksmų tobulinimo kryptingoje veikloje. 
Motyvuosime ugdytinius siekti aukštesnio 

krepšinio žaidimo išmokimo lygio, kad 

gebėtų pasirengti krepšinio varžyboms ir 
patirtų džiaugsmą sportuojant. 

Radviliškio r. 
Sidabravo 

gimnazija, Pergalės 

g. 13, Sidabravo 
mstl., Radviliškio r. 

sav. (sporto salė, 

sporto aikštynas) 
 

 

7-19 m.  9 mėn. Tel. 8 612 33 552 Sportas  



21.  Vita Masėnienė Tinklinio žaidimas 120501035 Programos įgyvendinimo veiklos metu 

ugdytiniai bus supažindinami su tinklinio 

žaidimo istorija, salės, paplūdimio ir parko 

tinklinio žaidimo ypatumais, komandine 

taktika, technikos veiksmais,  kamuolio 

valdymu. 
Jaunesniojo amžiaus ugdytiniai bus mokomi 

tinklinio žaidimo pagrindų mini krepšinio 

aikštelėje, o vėliau – standartinėje. Ugdytiniai 
išmoks ir įvaldys komandinės taktikos, 

individualios technikos veiksmų praktinius 

gebėjimus, gebės teorines žinias taikyti 
praktinėje veikloje, išmoks judėjimo 

aikštelėje, kamuolio valdymo technikos, 

atakų organizavimo, užtvarų statymo, 
garbingo rungtyniavimo komandoje, 

prisiimant atsakomybę už sėkmes ir 

nesėkmes, sąžiningo žaidimo organizavimą. 
Vykdydami veiklą spręsime jaunimo 

laisvalaikio užimtumo problemas. Sieksime 

individualių gebėjimų tobulinimo, tinklinio 
žaidimo taktikos ir technikos veiksmų 

mokymo, tobulinimo, pasirengimo tinklinio 

varžyboms. 

Radviliškio r. 

Sidabravo 

gimnazija, Pergalės 

g. 13, Sidabravo 

mstl., Radviliškio r. 

sav. (sporto salė, 
sporto aikštynas) 

 

8-19 m.  9 mėn.  Tel. 8 612 33 552  

22.  Arūnas 

Masalskis 

Veiklaus jaunimo 

ugdymas 

120501429 Programoje kryptingai ugdysime 

vaikų/paauglių laisvalaikio pasirinkimo 

kompetencijas atsižvengiant i saviraiškos 
poreikius, užtikrinant kokybišką vaiko 

sveikatos saugojimo ir stiprinimo 

kompetenciją. 

Karatė klubas 

„Kentauras“, 

Stiklo g. 8, 
Radviliškis 

6-19 m.  9 mėn.  Tel. 8 685 41 145 Sportas  

23.  Arūnas 

Paškevičius 

„Jaunieji 

krepšininkai“ 

120500367 Programa skirta stiprinti ugdytinių 

sveikatingumą, ugdyti pagrindines mokinių 

fizines savybes: greitį, jėgą, ištvermę, 
lankstumą. Programos metu bus siekiama 

supažindinti mokinius su Lietuvos krepšinio 

istorija, mokoma krepšinio pagrindų, 
komandinio žaidimo, dalyvaujama krepšinio 

varžybose. 

 

Radviliškio rajono 

Šeduvos gimnazija, 

Pilies 17, Šeduva,  
Radviliškio r. sav. 

(Šeduvos gimnazijos 

sporto salė) 

6-19 m.   8 mėn.  Tel. 8 687 91462 Sportas 

24.  Arūnas 

Paškevičius 

„Karatė – kovos 

menas“ 

120500369 Programa skirta stiprinti mokinių 

sveikatingumą, ugdyti pagrindines mokinių 

fizines savybes: greitį, jėgą, ištvermę, 

lankstumą. Programos metu bus siekiama 
supažindinti ugdytinius su JKA karatė 

principais, kovos judesių kompleksais, bus 
ruošiamasi dalyvauti JKA karatė varžybose. 

Radviliškio r. 

Šeduvos gimnazija, 

Panevėžio g. 30, 

Šeduva, Radviliškio 
r. sav. (pradinių 

klasių sporto klasė) 

6-19 m.  8 mėn.  Tel. 8 687 91 462 Sportas  



25.  Sporto klubas 

„Rytų 

kovotojas“ 

Futbolas 120500041 Programa skirta sudominti vaikus sportiniu 

žaidimu – futbolu, stiprinti mokinių sveikatą, 

puoselėti kūno grožį, judesių kultūrą, sudaryti 

galimybes fiziškai tobulėti, patirti džiaugsmą 

sportuojant ir dalyvaujant sportinėse 

varžybose. 
Ši sporto šaka yra stiprinanti jėgos savybes, 

lavinanti ištvermę, greitį, kūno koordinaciją, 

mąstymą. 
Vaikai mokomi treniruotėse vadovautis 

futbolo žaidimo taisyklėmis pagal garbingos 

kovos principą, daug dėmesio skirti ne tik 
fizinių savybių ugdymui, bet ir pagarbos, 

korektiškumo, kultūringo elgesio, asmenybės 

ugdymui, charakterio formavimui. 
Treniruočių metu vaikai sportuos pagal 

metodiškai trenerių parengtą programą, 

atitinkančią vaikų amžių bei fizines galias. 
Planuojama organizuoti futbolo varžybas, 

kiekvienų varžybų metu suburti darnią, 

vieningą komandą.  

1. Gražinos 

pagrindinė mokykla, 

Gražinos g. 8, 

Radviliškis 

 

2. Radviliškio r. 
Grinkiškio Jono 

Poderio gimnazija, 

Tilto g. 32, 
Radviliškio r. sav. 

 

3. Radviliškio r. 
Šiaulėnų M. Šikšnio 

gimnazija, Dariaus 

ir Girėno g. 30, 
Šiaulėnų mstl 

 

4.   Šaukoto 
pagrindinio, 

pradinio ir 

ikimokyklinio 
ugdymo skyriuje, 

Gomertos g. 1, 

Šaukoto mstl.  

6-19 m.  

 

20-21 m. 

(turintys 

spec. 

ugdymosi 
poreikių) 

 

9 mėn.  Tel. 8 671 61 293 Sportas  

26.  Sporto klubas 

„Rytų 

kovotojas“ 

Kovos menai 120500002 Programa skirta treniruotis karatė shotokan, 

taekwondo, Muay-Thai kovos stiliais, 

propoguojant sportinį ir praktinį karate. 
Treniruotės vyks pagal rytų kovos tradicijas, 

daug dėmesio bus skiriama ne tik fizinų 

savybių ugdymui, bet ir pagarbos, 
korektiškumo, kultūringo elgesio, asmenybės 

ugdymui, charakterio formavimui. 

Pasirinkę sportinio karate kryptį dalyviai 
sieks aukšto sportinio rezultato, dalyvaus 

varžybose, seminaruose, laikys kvalifikacijos 

egzaminus, dalyvaus klubo veikloje. 
Pasirinkę praktinio karate kryptį dalyviai 

mokysis savigynos, stiprins sveikatą, 

dalyvaus klubo veikloje. 
Treniruočių metu dalyviai sportuos pagal 

metodiškai trenerių parengtą programą, 

atitinkančią vaikų amžių bei fizines galias, 

bus supažindinti su karate dvasinėmis 

vertybėmis, mokoma pagarbos kitam, 

sportininkai sieks užsibrėžto tikslo – juodo 
diržo. 

Programoje besiugdantys mokiniai mokysis 

drausmingumo, gerbti varžovus, kritiškai 
vertinti situacijas ant tatamio ir už jo ribų. 

1. Radviliškio r. 

sav. švietimo ir 

sporto paslaugų 
centras Radvilų g. 

17, Radviliškis 

 
2. Radviliškio r. 

Grinkiškio Jono 

Poderio gimnazija, 
Tilto g. 32, 

Radviliškio r. sav. 

6-19 m.  

 

20-21 m. 
(turintys 

spec. 

ugdymosi 
poreikių) 

 

9 mėn.  Tel. 8 671 61 293 Sportas  



27.  Tomas Belko Futbolas 120501393 Pritraukti vaikus į sporto sales ir aikštynus, 

sudominti sportiniu žaidimu – futbolu. 

Stiprinti mokinių sveikatą, puoselėti kūno 

grožį, judesių kultūrą. Sudaryti galimybę 

fiziškai tobulėti, patirti džiaugsmą 

sportuojant ir dalyvaujant sportinėse 
varžybose. Užsiėmimuose vadovautis 

oficialiomis futbolo žaidimo taisyklėmis, 

pagal garbingos kovos principą, daug 
dėmesio skirti ne tik fizinių savybių 

ugdymui, bet ir pagarbos, korektiškumo, 

kultūringo elgesio, asmenybės ugdymui, 
charakterio formavimui. Sportuoti pagal 

metodiškai trenerio parengtą programą, 

atitinkančią vaikų amžių bei fizines galias. 
Per 2017 m. planuojama organizuoti Šeduvos 

gimnazijos mokinių futbolo varžybas, 

draugiškas varžybas su kitomis mokyklų 
komandomis, dalyvauti organizuojamuose 

Lietuvos futbolo federacijos renginiuose ir 

varžybose. Mokyti vaikus teisėjauti ir 
organizuoti varžybas. Užsiėmimų krūvis 

palaipsniui didinamas, jos vykdomos 

sistemingai, užduotys išdėstomos aiškiai, 
pratimai pagal kiekvieno amžiaus mokinių 

gebėjimus ir fizinio pasiruošimo lygį. Prieš 

svarbiausius sezono startus atliekamos 
kontrolinės varžybos. Supažinti su saugos 

elgesio taisyklėmis prieš varžybas ir jų metu. 

Mokytis kontroliuoti emocijas stresinėse 
situacijose, vadovaujasi garbingo žaidimo 

etika. 

Radviliškio rajono 

Šeduvos gimnazija, 

Pilies 17, Šeduva,  

Radviliškio r. sav. 

(Šeduvos gimnazijos 

sporto salė, sporto 
aikštynas) 

6-18 m.  9 mėn.  Tel. 8 650 50 261 Sportas  

28.  Tomas Belko Tinklinis 120501165 Pradžiamokslis tinklinio žaidimas, pradinių 
klasių mokiniams, pritraukiant vaikus per 

žaidimus į sporto sales ir sporto aikštynus, 

sudominti sportiniu žaidimu - tinkliniu. 
Stiprinti mokinių sveikatą, puoselėti kūno 

grožį, judesių kultūrą. Sudaryti galimybes 

fiziškai tobulėti, patirti džiaugsmą 
sportuojant ir dalyvaujant sportinėse 

varžybose. 

Radviliškio rajono 
Šeduvos gimnazija, 

Pilies 17, Šeduva,  

Radviliškio r. sav. 
(Šeduvos gimnazijos 

sporto salė) 

6-18 m.  9 mėn.  Tel. 8 650 50 261 Sportas  



29.  Regina 

Martyšienė 

Jaunieji amatininkai 122000724 Svarbus dėmesys programoje skiriamas 

turiniui. Užsiėmimais siekiama turiningai 

užimti Radviliškio miesto bendruomenės 

vaikus. Dirbsime pagal lanksčią programą, 

atsižvelgiant į vaikų poreikius ir įgūdžius. 

Susipažins su aukštaičių kraštui būdingais 
ornamentais ir jų reikšme, mokysis amatų: 

vyti, pinti virveles, apyrankes, mandalas (ant 

lazdelių). Susipažins su karpiniais ir jų 
atlikimo technika. Dalyviai mokysis vieni iš 

kitų bendravimo, bendradarbiavimo. Bus 

lavinamas vaiko kūrybiškumas, 
iniciatyvumas, kruopštumas, saviraiška, 

tobulinami etnokultūriniai gebėjimai ir 

įgūdžiai. Praktinė nauda-susipažinimas su 
liaudies amatais, savo pačių rankomis sukurti 

darbai. 

Latvių kultūros 

centras, Radvilų 8c, 

Radviliškis 

7-17 m.  9 mėn. Tel. 8 676 02 307 Kitos  

30.  Beisbolo klubas 
„Bėgiai“ 

Jaunųjų 
beisbolininkų 

ugdymas 

120501014 Programoje dalyvaujantys vaikai bus 
supažindinti su beisbolu ir softbolu – labai 

populiariu pasaulyje žaidimu. Norint nurungti 

varžovus beisbolo ar softbolo varžybose 
sportininkas neprivalo turėti įgimtų fizinių 

savybių, tokių kaip ūgis ar ištvermė. 

Pagrindinė savybė leidžianti laimėti – 
atkaklus tikslo siekimas, meilė žaidimui, 

motyvacija ir nuoširdus darbas treniruotėse. 

Viso to vaikai bus mokomi teorinių ir 
praktinių užsiėmimų metu. Atlikdami 

treniruočių pratimus ir žaisdami varžybose, 

vaikai lavins koordinacijos, fizinės jėgos ir 
greičio, sprendimų priėmimo įgūdžius, 

išmoks darbo komandoje. 

1. Radviliškio 
Gražinos pagrindinė 

mokykla, Gražinos 

g. 9, Radviliškis 
(mokslo metų 

sezonu). 

 
2. Radviliškio 

Lietuvos sąjūdžio 

stadionas, Radvilų g. 
8, Radviliškis 

(šiltuoju sezonu). 

6-19 m. 9 mėn.  Romanas 
Paskočimas 

Tel. 8 633 33936 

Sportas  

31.  Genė Stugienė Tautodailės 

simbolika 
šiuolaikinėmis 

grafikos ir tapybos 

priemonėmis 

120200447 Šiuolaikinis gyvenimo tempas atitolina 

vaikus nuo mūsų tautinių vertybių. Vaikai vis 
mažiau turi laiko susipažinti su savo tautos 

paveldu, šaknimis. Kaip medis negali augti 

be savo šaknų, taip ir mūsų kultūra negali 
vystytis be tautinio paveldo. Taigi, 

pagrindinė šios programos idėja – 
šiuolaikinėmis tapybos ir grafikos 

priemonėmis perteikti tautinės kultūros 

simbolius meninėje saviraiškoje. 

Latvių kultūros 

centras, Radvilų 8c, 
Radviliškis 

6-14 m. 9 mėn. Tel. 8 614 37 918 Dailė 

32.  Agnė Kilienė Sakralinės muzikos 
choras „Giedu 

giesmelę“ 

120100766 Programa skirta vaikų muzikiniam, 
vokaliniam, doriniam ugdymui. Vaikai pažins 

ir atliks sakralinę muziką. 

Baisogalos Švč. 
Trejybės bažnyčia, 

Kapų g. 1, 

Baisogala, 
Radviliškio r. sav. 

8-19 m. 9 mėn.  Tel. 8 687 93 085 Muzika 



33.  VšĮ „American 

English School“ 

Panevėžio 

filialas 

"BENDRAUK 

DRĄSIAI“  Radvili

škio miesto 7-9 

metų moksleiviams 

(anglų kalba) 

121400025 Sėkmingas bendravimas užsienio kalba yra 

dažniausiai ne retas talentas, o įgūdžiai, kurių 

gali išmokti kiekvienas. Programa „Bendrauk 

drąsiai“ 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. 

Radviliškio V. 

Kudirkos 

progimnazija , 

Radvilų g. 6, 

Radviliškis 

7-9 m. 9 mėn. 

 

 

Marija Klečkovska 

Tel. 8 652 98 380 

 

Kalbos 

34.  VšĮ „American 

English School“ 

Panevėžio 
filialas 

Viešojo kalbėjimo 

pagrindai 

Radviliškio  miesto 
10-14 metų 

moksleiviams 

(anglų kalba) 

121400026 Viešasis kalbėjimas yra dažniausiai ne retas 

talentas, o įgūdžiai, kurių gali išmokti 

kiekvienas.  
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 programos dalyvių 
asmeninius, bendravimo bei  tarpkultūrinius 

įgūdžius. 

 

Radviliškio V. 

Kudirkos 

progimnazija 
Radvilų g. 6, 

Radviliškis  

10-14 m. 9 mėn.  Marija Klečkovska 

Tel. 8 652 98 380 

 

Kalbos  

35.  VšĮ „American 
English School“ 

Panevėžio 

filialas 

Viešojo kalbėjimo 
menas Radviliškio 

miesto 15-19 metų 

moksleiviams 
(anglų kalba) 

121400027 Viešasis kalbėjimas yra dažniausiai ne retas 
talentas, o įgūdžiai, kurių gali išmokti 

kiekvienas. 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. 

1. Radviliškio 
Lizdeikos gimnazija, 

Lizdeikos g. 6C, 

Radviliškis 
 

 
2. Radviliškio r. 

Šeduvos gimnazija, 

Pilies g. 17, Šeduva  

 

 

15-19 m. 9 mėn. Marija Klečkovska 
Tel. 8 652 98 380 

 

 

Kalbos  



36.  Donatas 

Kurmanskis 

Keramika 121100215 Programa skirta mokinių kūrybiniams 

gebėjimams lavinti. Mokiniai įvairiomis 

technikomis lipdys ir formuos dirbinius iš 

molio masės, dekoruos glazūromis ir angoba. 

Radviliškio 

Gražinos pagrindinė 

mokykla, 

Gražinos g. 8, 

Radviliškis 

10-16 m. 9 mėn.  Tel. 8 616 77 572 Technologijos 

37.  Jadvyga 

Kurmanskienė 

Šiuolaikinių menų 

zona 

120200496 Programa „Šiuolaikinių menų zona“ skirta 

mokinių kūrybiniams gebėjimams, 

bendravimo, bendradarbiavimo 
kompetencijoms lavinti. Mokiniai bus 

supažindinti su šiuolaikiniais menais, jų 

įvairove, paplitimu užsienyje ir Lietuvoje. 
Mokiniai kurs naujausiomis mokyklose 

neprieinamomis technikomis (piešimas 

smėliu, metalo plastika, ugnimi, vandeniu, 
monotipijos, kongrevo ir kt. technikomis, 

kurs avangardinius modelius, mini 

avangardinius spektaklius. Susipažinę su 
naujausiomis technikomis jas pristatys miesto 

visuomenei, ugdymo įstaigoms, pagal 

galimybes mini avangardinius spektaklius 
pristatys šalyje. 

Radviliškio 

Gražinos pagrindinė 

mokykla, 
Gražinos g. 8, 

Radviliškis 

11-18 m. 9 mėn.  Tel. 8 618 10 750 Dailė 

38.  Virginija 

Čerkasienė 

„Išdykėliai“ 120400296 Bendravimo menas. Vaikų bendravimo 

įgūdžių ugdymas teatrine raiška, savęs 
pažinimas, mokėjimas bendrauti su 

aplinkiniais, draugų parinkimas. Oratorinis 

menas. Mokėjimas viešai prisistatyti ir 

kalbėti. 

Radviliškio 

Gražinos pagrindinė 
mokykla, 

Gražinos g. 8, 

Radviliškis 

12-15 m. 9 mėn.  Tel. 8 614 74 228 Teatras, 

drama 

39.  Darius 

Kavaliauskas 

Vaikų fitnesas 120501056 Vaikų fitnesas – tai tinkamai parinkta sporto 

programa, atitinkanti mokinių amžių bei 
fizinio parengtumo lygį. Fitneso tikslai: 

širdies ir viso organizmo sveikatingumo 

didinimas; kūno lankstumo, raumenų 
ištvermės, jėgos didinimas, emocinės 

pusiausvyros sureguliavimas.  

Treniruočių metu bus atliekami fiziniai 
pratimai treniruoklių salėje su įvairiais 

įrankiais (štangomis, treniruokliais, 

svarmenimis).  

Sistemingai besimankštinantys vaikai yra 

fiziškai stipresni ir sveikesni. Geras fizinis 

pasiruošimas – geras vaiko sveikatos 
pagrindas. Reguliarūs fitneso užsiėmimai 

padės įgyti pasitikėjimo savimi, visuomet 

būti gražiu, pasitempusiu, sveiku ir žvaliu. 

Radviliškio sporto 

klubas “Magnus” 
Dariaus ir Girėno g. 

62, Radviliškis  

11-18 m. 9 mėn. Tel. 8 699 03 091 Sportas  



40.  Lukas Pipiras Gatvės krepšinis 120501416 Programa skirta vaikams ir jaunimui 

siekiantiems aktyviai, naudingai ir turiningai 

praleisti laisvalaikį pasirenkant fizinį 

aktyvumą, kuris yra būtinas jų normaliam 

augimui ir vystymuisi, naudingas jų sveikatos 

prevencijai bei fiziniam pajėgumui. Gatvės 
krepšinis – įprastinė krepšinio variacija, 

skirta išreikšti žaidėjų individualius 

sugebėjimus. Programos turinį sudaro 
teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, skirti 

gatvės krepšinio pažinimui ir mokymuisi. Tai 

kryptinga veikla, skirta 11 - 19 metų vaikams 
ir jaunimui, kurių metu pasitelkiant 

netradicinias priemones bus ugdoma 

greitumo jėga, vikrumas, mokoma kamuolio 
valdymo ir metimo technikos, judesių 

valdymo bei dėmesio sutelkimo. Programos 

veiklos: informacijos pateikimas per vaizdo 
įrašus, aptarimai, krepšinio treniruotės, 3x3 

turnyrai, 1x1 turnyrai. Ši programa skatins 

dalyvius realizuoti save, įvertinti savo jėgas ir 
priimti iššūkius, kryptingai siekti tikslų, 

bendradarbiauti, motyvuos siekti aukštesnių 

rezultatų. 

Radviliškio sporto 

arena, Radvilų g. 6, 

Radviliškis 

7-19 m.  9 mėn. Tel. 8 607 08 964 Sportas 

41.  Justinas 

Kvietelaitis 

Fizinis rengimas 

 

120501484 Programa skirta, Sudominti vaikus sportu, 

skatinti juos reguliariai sportuoti ir pritraukti į 

sporto sales, ugdyti ir stiprinti fizines savybes 
(lankstumas, koordinacija, vikrumas, fizinė 

jėga, jėgos ištvermė, mąstymas, greita 

orientacija), puoselėti kūno grožį, judesių 
kultūrą. Sudaryti galimybes sportui, fizinių 

savybių ugdymui. Pratybų metu patirti geras 

emocijas ir smagiai praleisti laiką.   

Imtynių salė, J. 

Tumo Vaižganto g. 

29 c, Radviliškis 

6–19 9 mėn.  Tel. 8 602 12 984 Sportas  

 


