
2021 M. KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAI IR JŲ PARENGTOS 
PROGRAMOS, KURIOS BUS PRADĖTOS ĮGYVENDINTI NUO 2021 M. VASARIO 8 D. 

Kviečiame vaikus ir tėvus aktyviai dalyvauti, pasirinkti vieną labiausiai tinkamą programą ir joje registruotis. 
(Mokinys gali registruotis nemokamai ugdytis tik pagal vieną iš šiame sąraše esančių neformaliojo vaikų švietimo programų) 

Eil. 
Nr. 

Teikėjo 
pavadinimas 

Programos 
pavadinimas 

NVŠ teikėjo  tel., el. p. adresas  Numatoma 
programos 

įgyvendinimo vieta 

Trumpas programos apibūdinimas 

1. Laisvasis mokytojas 
Deimantas Bauša 

Pradinė robotika 8 600 92 754 
deimantas.bausa@gmail.com 

Kaišiadorių Vaclovo 
Giržado progimnazija, 
Gudienos mokykla-
darželis ,,Rugelis“ 
 

Žaisdami ir konstruodami vaikai mokosi 
programavimo pagrindų, mechanikos ir 
fizikos dėsnių, matematikos. Taip pat 
ugdomi savarankiškumo ir darbo 
komandoje, kūrybiškumo, kritinio 
mąstymo įgūdžiai. Susipažįstama su 
robotų technine bei programine įranga, 
konstruojant mašinas, remiamasi 
praktinių jų pritaikymu. 

2. Laisvoji mokytoja 
 Inga Bražionienė 

Smuikininkų 
ansamblis 
,,Grokime kartu“ 

8 620 26 336 
inga809@gmail.com 

Rumšiškių Antano 
Baranausko gimnazija 

„Grokime kartu“ - tai smuikais 
grojančių vaikų ansamblis. Smuiko 
pamokos paremtos japonų mokslininko 
Dr. Sh. Suzuki filosofijos ir metodikos 
principais, kurios teigia, kad kaip 
kiekvienas vaikas geba išmokti gimtąją 
kalbą, taip gali išmokti muzikuoti. 

3. Laisvasis mokytojas 
Nerijus Gediminas 

Karate treniruotės 
pažengusiems 
Kaišiadorių rajone 

8 607 24 346 
nerijusgediminas@yahoo.com 

Rumšiškių kultūros 
centras, 
Žiežmarių gimnazija, 
Žiežmarių mokykla–
darželis ,,Vaikystės 
dvaras“ 

Individualaus ir grupinio darbo pagalba 
ugdomas vaikų fizinis pasiruošimas, 
vaikai mokomi rytų kovos menų ir 
karate nuostatų, filosofijos ir technikos. 
Vaikams sudaroma galimybė dalyvauti 
karate varžybose ir siekti karate 
aukštesnio meistriškumo, laikant diržų 
egzaminus. 

4. Laisvasis mokytojas 
Andrius Jankauskas 

,,Sportas - sveikata“ 8 625 32 678 
a.jankauskas@yahoo.com 

Vilniaus komunalinių  
paslaugų mokyklos 
Kaišiadorių skyriaus  
sporto salė ir stadionas 

Supažindinimas su traumų prevencija, 
sportinių judesių technikos, sporto 
taktikos mokymas, judrieji žaidimai, 
sveikos gyvensenos įgūdžių mokymas, 
supažindinimas su sporto galimybėmis 
ir technologijomis, sporto teorijos 
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mokymas, judrieji žaidimai. 

5. Laisvoji mokytoja 
Jurgita Jašauskienė 

Ukulėlės 
pradžiamokslis 

8 602 51 942 
tagreta1@gmail.com 

Gedimino g. 52-2, 
Kaišiadorys 

Programa skirta 7–18 metų mokiniams 
skambinimo ukulėle gebėjimų ugdymui. 
Išankstinio (specialaus) pasirengimo 
nereikia. Grojant ukulėle, lavinamas 
vaikų meninis išprusimas, stilių 
pasirinkimas, formuojama samprata apie 
įvairius muzikinius žanrus. 

6. Laisvoji mokytoja 
Jurgita Jašauskienė 

Dainavimo studija 
,,Tagretukas“ 

8 602 51 942 
tagreta1@gmail.com 

Gedimino g. 52-2, 
Kaišiadorys 

Programa skirta atskleisti vaikų 
vokalinius sugebėjimus, ugdyti 
pasitikėjimą, pasirengti koncertams, 
susipažinti su Lietuvos ir užsienio 
populiaria muzika, tobulinti sceninę 
laikyseną, šokio judesius, išmokti 
naudotis įgarsinimo technika. 

7. Kaišiadorių švietimo 
centras 

Anglų kalbos 
klubas 

kaisiadoriu.svietimas@gmail.com Kaišiadorių r. mokykla 
- darželis ,,Rugelis“, 
Kaišiadorių Vaclovo 
Giržado progimnazija 

Vaikai žais įvairius mokomuosius, 
lavinamuosius, komandinius žaidimus, 
bendraus su bendraamžiais, vartodami 
kasdieninės šnekamosios kalbos 
žodžius, frazes. Užsiėmimų metu bus 
naudojamos informacinės technologijos: 
siužetų filmavimas, žodyno 
vizualizavimas ir kt. 

8. Kaišiadorių švietimo 
centras 

Gamtos klubas kaisiadoriu.svietimas@gmail.com Žiežmarių gimnazija 
 

Gamtos klube vaikai įgyvendins 
kūrybinius tiriamuosius projektus, 
analizuos miško ekosistemą ir kitas 
gamtos problemas realiose ir virtualiose 
aplinkose. 

9. Kaišiadorių švietimo 
centras 

EKO klubas kaisiadoriu.svietimas@gmail.com Kaišiadorių Vaclovo 
Giržado progimnazija 

Klubas jungia gamtą mylinčius ir jos 
išteklius tausojančius vaikus, kurie 
naudoja antrines žaliavas kūrybai, 
rūšiuoja šiukšles, susipažįsta su 
alternatyviais elektros energijos 
šaltiniais, domisi ekologijos 
naujienomis. Klubo nariai 
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eksperimentuoja, tyrinėja, keliauja ir 
savo asmeniniu pavyzdžiu skatina 
draugus prisijungti prie pasaulio išteklių 
saugojimo. 

10. Kaišiadorių švietimo 
centras 

Anglų kalbos 
klubas ,,Big Ben“ 

kaisiadoriu.svietimas@gmail.com Kaišiadorių Vaclovo 
Giržado progimnazija 

Vaikai žais įvairius mokomuosius, 
lavinamuosius, komandinius žaidimus, 
bendraus vartodami kasdieninės 
šnekamosios kalbos žodžius. Bus 
naudojamos informacinės technologijos 
siužetų filmavimui, žodyno 
vizualizavimui ir kt. 

11. Laisvasis mokytojas 
Nerijus Kimbirauskas 

,,Šokių efektas II 
dalis“ 

8 648 18 394 
sokiu.efektas@gmail.com 

Rumšiškių A. 
Baranausko gimnazija, 
Kruonio gimnazija 

Ugdymas vykdomas pagal ilgalaikes 
Lietuvos sportinių šokių federacijos 
mokymo programas. Kūrybinės 
improvizacijos užduotys, trenažai ir 
pramankštos, standartiniai ir Lotynų 
Amerikos  šokiai. Bus lavinama 
taisyklinga laikysena, koordinacija, 
lankstumas, muzikinės klausos 
lavinimas, šokio estetika ir kultūra, taip 
pat taisyklinga laikysena, artistiškumas, 
grakštumas, elegancija. 

12. Laisvasis mokytojas 
Nerijus Kimbirauskas 

,,Fit-latino efektas“ 8 648 18 394 
sokiu.efektas@gmail.com 

Rumšiškių A. 
Baranausko gimnazija, 
Kruonio gimnazija, 
Žiežmarių gimnazija 

Šokio ir sporto programa 6–18 m. 
vaikams, programos paskirtis - suteikti 
pagrindines Lotynų Amerikos šokių 
žinias, ugdyti bendrą fizinį aktyvumą, 
estetikos suvokimą. 

13. Laisvasis mokytojas 
Gintaras Kuktelionis 

Bendro fizinio 
pasirengimo 
programa 

8 687 44 513 
gintaras.kuktelionis@vpst.lt 

Sporto klubas, 
Gedimino g. 35, 
Kaišiadorys 

Pagrindinių fizinių ypatybių - jėgos, 
ištvermės, greitumo, lankstumo 
lavinimas, siekiant lavinti harmoningą 
vaikų fizinį pasirengimą arba siekiant 
sėkmingos sportinės veiklos. 

14. Aurelija Kuktelionytė Atletinė - 
koreguojamoji 
gimnastika 

8 601 99 118 
aurelija.kuktelionyte@gmail.com 

Sporto klubas, Nemuno 
g. 1, Rumšiškės 

Užsiėmimų metu bus atliekami įvairūs 
kvėpavimo, tempimo, atsipalaidavimo 
pratimai, skirti nugaros, liemens ir pečių 
juostos raumenims stiprinti. Mokytoja 
kiekvienam mokiniui sudarys 
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individualų pratimų kompleksą, 
treniruotės vyks treniruoklių salėje, 
vaikai mokysis naudotis sportine įranga, 
ugdys bendravimo ir bendradarbiavimo 
įgūdžius. 

15.  Laisvoji mokytoja 
Ingrida Kupčiūnienė 

,,Kūrybiškasis 
programavimas 2“ 

8 647 46 365 
 

Kaišiadorių Algirdo 
Brazausko gimnazija, 
Kruonio gimnazija 

Bus sudarytos sąlygos 10–18 metų 
vaikams gauti žinių apie virtualaus 
pasaulio ir papildytos realybės 
programavimą ir praktinių gebėjimų, 
kaip kūrybiškai taikyti programavimą 
konstruojant skaitmeninius elementus, 
interaktyvias istorijas, žaidimus, 
animacijas ir mobilias aplikacijas. 

16. Laisvoji mokytoja 
Laimutė 
Kursevičienė 

,,Cheer dance“ 
šokių studija 

8 652 09 895 
laimute.kurseviciene@gmail.com 

Kaišiadorių Algirdo 
Brazausko gimnazija 

Cheer Dance - šokių rūšis, sujungianti 
gimnastiką, jazz, pop ir schowdance 
stilių  judesius į vieną energingą judesių 
visumą. Fizinis šokėjų parengimas, 
lankstumo ugdymas, taisyklingos 
laikysenos formavimas. Šokėjos gilina 
choreografijos žinias, choreografinę 
atmintį, mokosi atlikti pagrindinius 
gimnastikos elementus.  

17. Laisvoji mokytoja 
Laimutė 
Kursevičienė 

Šokių studija ,,Diva 
Dance“ 

8 652 09 895 
laimute.kurseviciene@gmail.com 

Kaišiadorių Algirdo 
Brazausko gimnazija 

Programa skirta pažengusio lygio 
komandos palaikymo šokėjoms, kurios 
pasirodo įvairių varžybų pertraukų 
metu, pramoginiuose renginiuose ir 
šventėse. 

18. Laisvoji mokytoja 
Laimutė 
Kursevičienė 

,,Linijinių šokių 
pradžiamokslis“ 

8 652 09 895 
laimute.kurseviciene@gmail.com 

Kaišiadorių Algirdo 
Brazausko gimnazija 

Vaikai susipažins su linijinių šokių 
pagrindais, stiliais, mokysis atlikti 
linijinių šokių programą, su kuria galės 
dalyvauti renginiuose. 

19. Laisvasis mokytojas 
Justinas Kursevičius 

,,Judėk su 
kamuoliu“ 

8 673 19 294 
justinas.kursevicius@gmail.com 

Kaišiadorių Algirdo 
Brazausko gimnazija 

Krepšinio ir tinklinio treniruotės, 
žaidimas. Programa suteikia galimybę 
sportuoti žemesnio aktyvumo ir 
meistriškumo lygio vaikams. 
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20. Laisvasis mokytojas 
Justinas Kursevičius 

,,Judėk su 
kamuoliu“ 
pažengusiems 

8 673 19 294 
justinas.kursevicius@gmail.com 

Kaišiadorių Algirdo 
Brazausko gimnazija 

Sportinių žaidimų - krepšinio ir tinklinio 
programa skirta aukštesnio sportinio 
meistriškumo lygį turintiems vaikams. 
Vaikai turės galimybę gilinti žinias, 
gerins techninius žaidimų įgūdžius, 
stiprins sveikatą, dalyvaus varžybose ir 
turnyruose, prasmingai leis laisvalaikį. 

21. Laisvoji mokytoja 
Ingrida Ladygienė 

,,Sportuodamas 
stiprėk ir tobulėk“ 

8 615 86 443 
ingrida.ladyga@gmail.com 

Kaišiadorių švietimo ir 
sporto paslaugų centras  

Bus sudarytos sąlygos 12–15 metų 
paaugliams aktyviai sportuoti: bus 
organizuojami sportiniai ir judrieji 
žaidimai, kūno dizaino užsiėmimai, 
lavinami sveikos mitybos ir 
savarankiško sportavimo įgūdžiai. 

22. Lietuvos šaulių 
sąjunga 

LŠS Kaišiadorių 
rajono jaunųjų 
šaulių ugdymo 
programa 

aidas.zydelis@sauliusajunga.lt, 
868213211  

KASP 208 kuopos 
būstinė, Gedimino g. 
118, Kaišiadorys  

Programa skirta aktyvų gyvenimą 
mėgstantiems 11–18 metų vaikams. 
Vaikai įgis žinių apie LŠS bei kitų 
statutinių organizacijų veiklą,  dalyvaus 
pažintiniuose ir patriotiniuose žygiuose, 
valstybinėse šventėse. 

23. Laisvoji mokytoja  
Rita Medvedevienė 

Studija ,,Menų 
mūza (dailė)“ 

8 618 33 669 
rita.medvedeviene@gmail.com 

Kaišiadorių  Vaclovo 
Giržado progimnazija 

Kūrybinėje erdvėje mokiniai, 
atsižvelgiant į jų amžių ir suvokimą,  
supažindinami su pagrindiniais dailės 
elementais, sąvokomis, technikomis, 
meno istorijos pagrindais, pasaulio ir 
Lietuvos menininkų stiliumi. Teorinės 
žinios įsisavinamos atliekant praktines 
užduotis. Mokiniai susipažins su 
įvairiomis dailės technikomis, 
eksperimentuos ir improvizuos, išmoks 
naudotis akvareliniais, porceliano, stiklo 
ir kt. dažais, mokysis meninės 
fotografijos, pasigamins dekupažo, 
vitražo, porceliano, stiklo dekoravimo 
gaminių. Darbai bus pristatomi 
parodose, konkursuose  
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24. Laisvoji mokytoja 
Jūratė Mikulienė 

,,Meninė, savęs 
pažinimo raiška 
kūrybinėje 
(muzikos, teatro, 
dailės, judesio) 
erdvėje“ 

8 686 49 144 
mikuliene@gmail.com 

Kaišiadorių meno 
mokykla 

Programa skirta 6–14 metų vaikams, 
numatomos veiklos: muzika, judesys, 
teatras, dailė. Užsiėmimų metu vaikai 
ugdys gebėjimus susikaupti, įsijausti, 
įsivaizduoti, stebėti, vertinti savo ir kitų 
meninę raišką 

25. Laisvasis mokytojas 
Valdas Morkūnas 

Sporto klubas 
,,Sportuok sveikai“ 

8 614 84 955 
valdasmorkunas9@gmail.com 

Kaišiadorių  Vaclovo 
Giržado progimnazija 

Programos metu mokiniai, atsižvelgiant 
į jų galimybes ir sugebėjimus,  
sistemingai treniruosis, tobulins savo 
fizinius gebėjimus. Vyks lengvosios 
atletikos, krepšinio, kvadrato, grindų 
riedulio, gimnastikos užsiėmimai, 
judrieji žaidimai, futbolo treniruotės, 
įvairių sporto šakų varžybos  

26. Palomenės kultūros 
centras 

Studija ,,Kūrybos 
versmė“ 

8 656 19 517; 
palomenes.kulturoscentras@gmail.com 

Palomenės kultūros 
centras 

Vaikai turės galimybę išbandyti įvairias 
dailės ir tautodailės technikas, ugdyti 
vaizduotę, atrasti savo meninius 
gebėjimus. Užsiėmimų metu vaikai bus 
mokomi naudotis akriliniais, porceliano, 
stiklo dažais, pinti iš vytelių, lipdyti iš 
molio, velti iš vilnos, mokysis 
floristikos meno, pins verbas, Vėlinių ir 
Advento vainikus, marginti margučius ir 
kt. Bus organizuojamos išvykos į 
Tradicinių amatų centrus, dailininkų 
dirbtuves 

27. Laisvoji mokytoja 
Daiva Pukalskienė 

Anglų kalbos 
klubas ,,Pažink 
pasaulį“ 

8 677 65 380, 
dai.puk@gmail.com  

Žiežmarių mokykla - 
darželis ,,Vaikystės 
dvaras“ 

Programa skirta 1–4 klasių mokiniams, 
kurie nori smagiai praleisti laiką, 
įgydami pradinius anglų kalbos  
kalbėjimo ir supratimo įgūdžių, taip pat 
pažinti pasaulį, šalis, miestus, kultūras. 
Bus naudojamos interaktyvios veiklos, 
šiuolaikinių technologijų pagalba bus 
virtualiai keliaujama po pasaulį, netruks 
žaidimų, dainų, vaidybos ir pan.  
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28. Laisvoji mokytoja 
Daiva Pukalskienė 

Anglų kalbos 
klubas  

8 677 65 380, 
dai.puk@gmail.com  

Žaslių pagrindinė 
mokykla 

Programa skirta pradinių klasių 
mokiniams. Ugdymas bus paremtas 
žaidimais, imitavimo pratimais, 
dainomis, vaidyba ir pan. Programos 
dalyviai prasmingai leis laisvalaikį, 
mokysis bendravimo kultūros, suvoks 
anglų kalbos panaudojimo svarbą 
kasdieniniame gyvenime 

29. Laisvoji mokytoja 
Rūta Stankienė 

,,Anglų kalba 
lengvai. Antras 
žingsnis“ 

8 698 34 014 
rutastank@gmail.com 

Kaišiadorių V.Giržado 
progimnazija 

Programa skirta spręsti realiame vaikų 
gyvenime kylančias problemas 
žaidybinėse situacijose, naudojant anglų 
kalbą. Naudojamas integruotas CLIL 
mokymas - mokymo metodas, kuriame 
realūs gyvenimiškų problemų 
sprendimai  ir pasaulio pažinimas, 
analizavimas naudojami kaip 
motyvatoriai. 

30. Laisvasis mokytojas 
Remigijus 
Suslavičius 

,,Šokio faktorius“ 8 698 79 084 
kcelektrenai@gmail.com 

Kaišiadorių kultūros 
centras 

Programa skirta pradedantiesiems ir 
pažengusiems, vaikai turės galimybę 
susipažinti, lavinti ir tobulinti įvairius 
šokių stilius 

31. Laisvasis mokytojas 
Robertas Šustavičius 

,,Mobilios 
virtualios realybės 
dirbtuvės“ 

8 604 97 635 
robertassust@gmail.com 

Kaišiadorių Algirdo 
Brazausko gimnazija, 
Kruonio gimnazija, 
Rumšiškių Antano 
Baranausko gimnazija, 
Žiežmarių gimnazija 
 

Programa skirta supažindinti 11–17 
metų vaikus su naujausiomis 
technologijomis paremtais produktais, 
programavimo ir inžinerijos pagrindais, 
lavinti jų kūrybinę vaizduotę, 
komandinio darbo įgūdžius, pasitelkiant 
virtualios realybės įrangą. Visa 
naudojama informacija ir priemonės bus 
pateiktos įdomiai, skatinant vaikus 
domėtis naujausiomis technologijomis 
bei ugdyti jų vizualinę kūrybą. 

32. Laisvasis mokytojas 
Robertas Šustavičius 

Lėkščiasvydis 8 604 97 635 
robertassust@gmail.com 

Kaišiadorių Algirdo 
Brazausko gimnazija, 
Žiežmarių gimnazija 
 

Vaikai bus mokomi žaisti lėkščiasvydį, 
sportuodami prasmingai ir smagiai leis 
laisvalaikį, gerins komandinio žaidimo, 
pasitikėjimo savimi ir sveikos 
gyvensenos įgūdžius 
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33. Laisvoji mokytoja 
Asta Tamulevičienė 

Klubas 
,,Keliaujam“ 

8 610 62 195 
asta.tamuleviciene@gmail.com 

Kaišiadorių Algirdo 
Brazausko gimnazija 
 

Mokiniai susipažins su savo miesto, 
rajono geografine aplinka, Lietuvos 
regionais bei įdomiais ir žinomais 
keliautojais; tobulins kraštotyrinio 
darbo, darbo grupėse, bendravimo, 
geografinio tyrimo gebėjimus. Taip pat 
dalyvaus turistiniuose žygiuose, 
ekspedicijose, renginiuose, konkursuose 

34. Laisvasis mokytojas 
Dainius Tamulevičius 

Sporto klubas 
,,Ateik ir sportuok“ 

8 698 36 687 
dainius.tamulevicius@gmail.com 

Kaišiadorių Algirdo 
Brazausko gimnazija 

Programos metu vyks lengvosios 
atletikos užsiėmimai, krepšinio, 
tinklinio, grindų riedulio technikos ir 
taktikos mokymas bei tobulinimas, 
vaikai turės galimybę dalyvauti 
varžybose ir jas organizuoti. 

35. Laisvasis mokytojas 
Tadas Traidaras 

Studija ,,Kurk ir 
burk“ II dalis 

8 609 20 190 
tadastraidaras@gmail.com 

Rumšiškių Antano 
Baranausko gimnazija, 
Kruonio gimnazija 

Vaikai bus supažindinti su meninės 
raiškos priemonėmis, mokomi dirbti 
komandoje ir savarankiškai. Užsiėmimų 
metu bus vykdomos šios veiklos: 
modelių gamyba, panaudojant perdirbtas 
kasdienio vartojimo medžiagas, vaikai 
kurs vitražą, gyvų ir sausų augalų 
kompozicijas, kalėdines dekoracijas, 
kurs mandalas, vers karoliukų medį, 
gamins lėles, žvakides ir kt. 

36. Laisvasis mokytojas 
Tadas Traidaras 

,,Vaikų joga ,,Kurk 
ir burk“ 

8 609 20 190 
tadastraidaras@gmail.com 

Rumšiškių Antano 
Baranausko gimnazija, 
Kruonio gimnazija 

Vaikai mokysis vaikų jogos pozų, 
kvapų, garsų, skonio meditacijų, jogos 
žaidimų. Užsiėmimų metu bus kuriama 
aplinka, kurioje leidžiama vaikams 
atsipalaiduoti ir linksmintis, tuo pačiu 
ugdant ištvermę, koordinaciją, 
lankstumą, pasitikėjimą savimi. 

37. VŠĮ ,,Būk saugus“ ,,Saugus vaikas“ 8 602 44 259 
saugusvaikas@gmail.com 

Kaišiadorių Vaclovo 
Giržado progimnazija 

Programa skirta 6–18 metų mokiniams. 
Dalyviai susipažins su Kelių eismo 
taisyklėmis, domėsis teisėsauga, 
policijos veikla, eismo organizavimo ir 
saugumo problemomis, mokysis 
nustatyti techninės priemonės gedimus, 
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juos šalinti, taip pat vairuotojo etikos ir 
vairavimo kultūros. Mokysis suteikti 
pirmąją medicininę pagalbą, susipažins 
su skęstančiųjų gelbėjimu, analizuos 
gaisrų priežastis ir elgesio gaisro metu 
taisykles. Eksperimentuodami  įgis 
praktinių gamtos mokslų žinių, 
susipažins su karinio parengimo, 
ekonomikos ir astronomijos 
pradmenimis. 

 
     Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija, 
     Rita Janušaitytė, tel. 8 600 14 234, el. p. rita.janusaityte@kaisiadorys.lt 


