
                                      VISOS DIENOS VEIKLOS MOKYKLOJE 

                                2022-2023 m.m. 

               (1-4 klasės) 

Sav.diena/ 

laikas 

12.00-17.00 12.55-13.40 

 

13.50-14.35 14.00-16.00 

16.00-18.00 

 

 

14.15-16.00 16.00-19.00 18.00-20.00 

val. 

Pirmadienis Laisvalaikio 

klubas 

„Žaidžiame, 

kuriame, 

sportuojame“ 

B.Viršilaitė 

(111 kab.) 

L.Veličkienė 

(108 kab.) 

 

„Muzikos 

laboratorija“ 

A.Anusevičienė 

(110 kab.) 

„Mokomės 

lietuviškai“ 

V.Radzevičiūtė 

 (303 kab.) 

Kauno 

A.Martinaičio 

dailės mokykla 

Dailės ir dizaino 

studija 

 (116 kab.) 

Mob.868792487 

Krepšinio 

mokykla 

„Perkūnas“ 

(Sporto s.) 

Kauno 

krepšinio 

mokykla 

„Žalgiris“ 

(Sporto s.) 

 

 

 

Gatvės šokių 

studija 

„Imperium“ 

U.Lipinskaitė 

(Aktų salė) 

Mob. 

865899908 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Antradienis 12.00-17.00 12.55-13.40 13.15-14.45 14.45- 15.30 

 

14.00-16.00 15.00-16.00 18.00-20.00 

 Laisvalaikio 

klubas 

„Žaidžiame, 

kuriame, 

sportuojame“ 

R,Dzigelienė, 

E.Gogelienė 

(111 kab.) 

G.Trumpulienė 

L.Veličkienė 

(108 kab.) 

Jaunieji 

Ateitininkai 

B.Germanienė 

(115 kab.) 

„Kūrybinių 

industrijų 

pradžiamokslis“ 

(221 kab.) 

Mob.865285424 

 

Pramoginiai 

šokiai 

L.Dirvelienė 

(Aktų salė) 

868730120 

 

Kauno 

A.Martinai-čio 

dailės mokykla 

„Dailės ir 

dizaino 

studija“ 

 (116 kab.) 

 

Nacionalinė 

krepšinio 

akademija 

(Sporto s.) 

Gatvės šokių 

studija 

„Imperium“ 

 (Aktų salė) 

  „Mažieji baitukai“ 

V.Kilimienė 

(101 kab.) 

  16.00-17.00 17.00-18.00 

  VŠĮ „Edulandas“ 

Fechtavimas 

T.Demskytė 

(Priesalė) 

Mob.861807455 

 

 

 Kauno 

krepšinio 

mokykla 

„Žalgiris“ 

(Sporto s.) 

Kiokušin Karate 

A.Grevas  

(Aktų salė) 

Mob.861444410 

Trečiadienis 12.00-17.00 12.55-13.40 13.00-14.00 13.45-15.15 14.00-16.00 14.15-16.00 16.00-19.00 

 Laisvalaikio 

klubas 

„Žaidžiame, 

kuriame, 

sportuojame“ 

E.Gogelienė  

(111 kab.) 

J.Vaičiūnienė, 

L.Veličkienė 

 (108 kab.) 

„Muzikos 

laboratorija“ 

A.Anusevičienė) 

(110 kab.) 

Folklorinis 

ansamblis 

„Kaukutis“ 

G.Žurkevičienė, 

B.Viršilaitė, 

A.Račinskaitė 

(111 kab.) 

 

VŠĮ 

„Edulandas“ 

STEAM būrelis 

(221 kab.) 

Mob.861807455 

Kauno 

A.Martinai-čio 

dailės mokykla 

„Dailės ir 

dizaino 

studija“  

(116 kab.) 

Krepšinio 

mokykla 

„Perkūnas“ 

(Sporto s.)  

Kauno 

krepšinio 

mokykla 

„Žalgiris“ 

(Sporto s.) 



  „Šokantis teptukas“ 

D.Bendaravičienė 

(106 kab.) 

   

  Judrieji žaidimai 

D.Radzevičienė 

(Sporto salė) 

  

 

 

 

 

Dramos būrelis 

N.V.Žilinskienė 

(Aktų salė) 

   

 

 

 

 

 

Ketvirtadienis 

12.00-17.00 12.55-14.35 13.15-14.45 

 
14.45-15.30 14.15-16.00 16.00-17.30 17.00-18.00 

 Laisvalaikio 

klubas 

„Žaidžiame, 

kuriame, 

sportuojame“ 

R.Dzigelienė, 

E.Gogelienė 

(111 kab.) 

S.Simanavi-

čienė, 

L.Veličkienė 

(108 kab.) 

 „Gabių vaikų 

ugdymo 

akademija“ 

V.Kilimienė 

(303 kab.) 

 

 

 

„Bricks 4 kids“ 

Integruotos 

pamokos su 

Lego 

(221 kab.) 

Mob.865285424 

Pramoginiai 

šokiai 

L.Dirvelienė 

(Aktų salė) 

 

Nacionalinė 

krepšinio 

akademija 

(Sporto s.) 

Kauno 

krepšinio 

mokykla 

„Žalgiris“ 

(Sporto s.) 

Kiokušin 

Karate 

A.Grevas 

(Aktų salė) 

   VŠĮ 

„Edulandas“ 

Fechtavimas 

T.Demskytė 

(Priesalė) 

Mob.861807455 

  

 

 



Penktadienis 12.00-16.00 12.00-12.45 14.15-16.00 16.00-19.00  

 Laisvalaikio 

klubas 

„Žaidžiame, 

kuriame, 

sportuojame“ 

R.Dzigelienė, 

L.Toločkienė 

(111 kab.) 

L.Toločkienė, 

L.Veličkienė 

(108 kab.) 

Judrieji žaidimai 

D.Radzevičienė 

(Sporto salė) 

Krepšinio 

mokykla 

„Perkūnas“ 

(Sporto s.) 

Kauno krepšinio 

mokykla 

„Žalgiris“ 

(Sporto s.) 

 

 

Progimnazijos mokytojų ar kitų organizacijų vedami nemokami neformaliojo švietimo būreliai  

Visos dienos mokyklos nemokamos veiklos, kuriose gali dalyvauti visi pageidaujantys mokiniai 

Socialinių partnerių dalinai mokamos neformaliojo švietimo veiklos, finansuojamos iš neformaliojo švietimo krepšelio 

Individualių tiekėjų mokami būreliai  

 


