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Eil. 

Nr. 

Programos 

teikėjas 

Programos 

pavadinimas 

programos 

kryptis 

Trumpas NVŠ programos aprašymas Reikalavimai 

programos 

dalyviams, vaikų 

amžius 

programos 

vykdymo 

vieta 

Kontaktai 

1.  Panevėžio 

rajono 

Paįstrio 

kultūros 

centras 

Saviraiškos 

būrelis 

 

Kita Saviraiškos būrelis kviečia vaikus ir jaunimą nuo 7 

iki 19 metų. Užsiėmimų metu bus skatinamas ir 

plėtojamas jauno žmogaus požiūris į užsienio kalbą, 

lietuvių liaudies šokį, įpinant žaidybinius bei 

muzikinius ir kitus kūrybinius ugdymo elementus. 

Užsienio kalba (italų) ugdo vaikų meninius ir 

dvasinius gebėjimus, mąstyseną. Italija yra 

turtingiausia kultūrinio paveldo aspektu. Ši kalba 

laikoma viena gražiausių ir skambiausių kalbų 

pasaulyje. Joje slypi muzikalumas ir elegancija. 

Išmokus italų kalbą daug lengviau pereiti mokytis 

kitų romanų kalbų. Bendraudami ir 

bendradarbiaudami su kitais, vaikai ir jaunimas įgys 

kultūrinės kompetencijos pagrindus, reikalingus 

aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime, 

naudoti savo kalbinius gebėjimus tolimesniuose 

gyvenimo etapuose. 

Saviraiškos būrelis 

kviečia vaikus ir 

jaunimą nuo 7 iki 

19 metų. 

Draugystės 

g. 7, 

Bernatonių 

k., Panevėžio 

sen., 

Panevėžio r. 

sav. 

tel. (8 45) 55 43 

25 

Vadovė Giedrė 

Rameikienė,  

tel. 8 656  61 915 

2.  Panevėžio 

rajono 

Paįstrio 

kultūros 

centras 

 

Teatro meno 

studija 

„Skruzdėlė“  

 

Teatras, 

drama 

Ugdymas teatru. Programa skirta 5–12 klasių 

mokiniams, siekiant ugdyti ir puoselėti teatro meno 

bei vaidybos pagrindais, skatinti kūrybiškumą, 

ugdyti vaikų meninę brandą, estetinį suvokimą. 

Propaguoti teatrą kaip saviraiškos ir bendravimo 

priemonę, laisvalaikio užimtumą. 

Programa skirta 5–

12 klasių 

mokiniams, 

siekiant ugdyti ir 

puoselėti teatro 

meno bei vaidybos 

pagrindais, skatinti 

kūrybiškumą, 

ugdyti vaikų 

meninę brandą, 

estetinį suvokimą. 

Jaunystės g. 

1, Paįstrio k., 

Paįstrio sen., 

38432, 

Panevėžio r. 

sav. 

tel. (8 45) 55 43 

25 

Vadovė Daiva 

Kiršgalvienė,  

tel. 8 671 99 478 
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3.  Panevėžio 

rajono 

Paįstrio 

kultūros 

centras 

 

Orkestro 

studija „Pūsk 

į dūdą“ 

 

Muzika Muzikiniai, orkestriniai užsiėmimai 

pradedantiesiems, orkestro studija kviečianti vaikus 

ir jaunimą nuo 9 iki 18 metų. Siūloma programa 

skirta norintiems pradėti groti vaikams. Orkestro 

studija skirta supažindinti jauną žmogų su 

pučiamųjų orkestrų žanru, mušamaisiais muzikos 

instrumentais, tinkamu pastatymu, teisingu 

kvėpavimu. Programa naudinga vaikų meninių ir 

dvasinių gebėjimų vystymuisi, muzikos supratimo 

plėtrai. Muzikoje reikalingi kvėpavimo pratimai 

naudingi vaiko sveikatai, skatinamas aktyvus 

smegenų darbas. Bendraudami ir 

bendradarbiaudami su kitais, vaikai ir jaunimas įgis 

kultūrinės kompetencijos pagrindus, tinkamai ir 

naudingai praleis laisvalaikį, aktyviai dalyvaus 

bendruomenės gyvenime. 

Siūloma programa 

skirta norintiems 

pradėti groti 

vaikams. Orkestro 

studija kviečianti 

vaikus ir jaunimą 

nuo 9 iki 18 metų. 

Jaunystės g. 

1, Paįstrio k., 

Paįstrio sen., 

38432, 

Panevėžio r. 

sav. 

tel. (8 45) 55 43 

25 

Vadovas  

Andrius Gudas,  

tel. 8 623 53 064 

4.  Panevėžio 

rajono 

Paįstrio 

kultūros 

centras 

 

Šokio studija 

„Jaunojo 

šokėjo 

mokyklėlė“  

Choreograf

ija, šokis 

Šokio pagalba lavinti saviraiškos ir bendravimo 

kompetencijas, ugdyti ir puoselėti liaudies bei kitų 

stilių šokio tradicijas, etninį paveldą. Mokymo 

procese lavinti prigimtinį vaiko kinestetinį ir 

kūrybinį savitumą, ugdyti meninę brandą, estetinį 

suvokimą. Leidžiant laisvalaikį grupėje kartu 

mokantis šokti vystosi tolerancijos, pakantumo 

kitiems kompetencijos. 

Mokiniams nuo 7 

iki 19 metų. 

Jaunystės g. 

1, Paįstrio k., 

Paįstrio sen., 

38432, 

Panevėžio r. 

sav. 

tel. (8 45) 55 43 

25 

Vadovė  

Nijolė Vidžiūtė, 

tel. 8 674 26127 

 


