
Vaikų ir jaunimo užimtumas. Kultūros įstaigos 

 

Panevėžio miesto savivaldybė kviečia miesto vaikus ir jaunimą lankyti kultūros įstaigų siūlomus 

užsiėmimus.  

 

BENDRUOMENIŲ RŪMAI 

 

Vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių ansamblis „Grandinėlė“ 

Dalyvių amžius: 7-20 m. 

Repeticijų laikas: pirmadieniais - penktadieniais nuo 15.30 iki 20.30 val.  

Vadovė Zita Rimkuvienė, tel.: 8 699 69198, 8 615 37413 www.grandinele.lt 

 

Vaikų ir jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestro studija 

Dalyvių amžius: 8-25 m. 

Repeticijų laikas: pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 14 iki 18 val. 

Vadovė Ligita Bilevičienė, tel. 8 614 86705 

 

SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

 

Vaikų klubas „Dryžuota kojinė“ 
Dalyvių amžius: 7-11 m. 

Užsiėmimų vieta: vaikų literatūros skyrius „Žalioji pelėda“ (Kniaudiškių g. 38) 

Laikas: nuo spalio 1 d. kas antrą ketvirtadienį nuo 16 iki 18 val. 

Vadovė Vida Krauleidienė, tel. 42 02 00 

 

Vaikų klubas „Šlepetė“ 
Dalyvių amžius: 7-12 m. 

Užsiėmimų vieta: „Židinio“ biblioteka (Nemuno g. 76) 

Laikas: nuo spalio 1 d. kas antrą ketvirtadienį nuo 16 iki 18 val. 

Vadovė Lina Kučinskienė, tel. 46 15 67 

 

MUZIKOS MOKYKLA 
 

Dainų ir šokių ansamblis ,,Pynimėlis“ 
Dalyvių amžius: 6-18 m. 

Repeticijų vieta: III a. choreografijos salė 

Laikas: pirmadieniais-penktadieniais nuo 15 iki 21 val. 

Vadovai Rita ir Ričardas Bakanauskai, tel. 8 698 09224, www.pynimelis.lt . 

 

VAIKŲ IR JAUNIMO DAINAVIMO STUDIJA 

 

Vaikų vokalinė popgrupė „Svirpliukai“ 
Dalyvių amžius: 4-7 m. 

 

Popgrupė „Diksi“ 
Dalyvių amžius: 7-17 m. 

 

Vaikų ir jaunimo solinis dainavimas  
Dalyvių amžius: 4-17 m. 

Visų vadovė Valentina Suleimanova, tel. 8 650 11315 

-------------------- 

Vaikų ir jaunimo folkloro klubas „Sierčikai“ 
Dalyvių amžius: 6-20 m. 

Vadovė Lina Vilienė, tel. 8 686 56311 

Vaikų užimtumas. Švietimo įstaigos 

 

Panevėžio miesto savivaldybė kviečia lankyti švietimo įstaigų siūlomus užsiėmimus.  

 

Dailės mokykla 

www.dailioske.lt 

9-19 m. mokiniams – pradinio, pagrindinio ir tikslinio dailinio ugdymo programas; 
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Įvairaus amžiaus mokiniams – dailinį ugdymą grupėse pagal individualias dailės dalykų mokomąsias 

programas. 

Pagrindiniai mokomieji dalykai – piešimas, tapyba, skulptūra, kompozicija, dailėtyra. 

Pagrindiniame kurse papildomai galima rinktis vieną iš pasirenkamųjų dalykų – tapybą, piešimą, 

keramiką, skulptūrą, tekstilę, dizainą, grafiką. 

Mokymosi laikas nuo 14.30 iki 19.30 val., konkrečioms klasėms įvairiu laiku. 

 

Muzikos mokykla 

www.muzikos.panavezys.lm.lt 

5-6 metų vaikams – ankstyvojo meninio ugdymo programą;  

7-16 metų vaikai gali mokytis šių specialybių: fortepijono, styginių instrumentų (smuikas, violončelė, 

klasikinė ar bosinė gitara), dainavimo (chorinio, solinio), lietuvių liaudies instrumentų (birbynė, kanklės, 

skrabalai, lumzdelis), pučiamųjų instrumentų (klarneto, saksafono, fleitos, varinių pučiamųjų ir kt.), 

mušamųjų instrumentų, akordeono, elektroninių instrumentų, lietuvių liaudies šokio, baleto, šiuolaikinio 

šokio. 

Kviečiama groti styginių, pučiamųjų, liaudies instrumentų orkestruose, kanklininkų ansamblyje 

„Ašarėlė“, liaudiškos muzikos kapeloje „Subatėlė“, dainuoti jaunučių, jaunių ir jaunimo choruose, 

popchore, muzikuoti varinių pučiamųjų orkestro ar folkloro studijose, akordeonininkų ansamblyje 

„Karuselė“. 

Mokykloje galima rinktis ilgalaikes (muzikos mėgėjų, kryptingo ugdymo meno kolektyvuose) ir 

trumpalaikes (meninės saviraiškos, suaugusiųjų muzikinio ir choreografijos ugdymo) programas. 

Mokymosi laikas konkrečioms klasėms, programoms derinamas individualiai. 

 

Moksleivių namai 

www.pmn.lt 

4-19 m. mokiniams – 3 neformaliojo vaikų švietimo programas – meninio ugdymo, techninės kūrybos ir 

saviraiškos bei turizmo ir sporto. 

Mokykloje veikia 25 būreliai: šokių, dailiųjų amatų, keramikos, sportinio turizmo, drabužių dizaino, 

žaislų siuvimo, aviamodeliavimo, pynimo, dramos, medžio drožinėjimo ir kt. Užsiėmimų laikas nuo 13 

iki 20 val., konkrečioms grupėms įvairiu laiku. 

 

Gamtos mokykla 

www.gamtosmokykla.lt 

4-19 m. mokiniams – ankstyvojo, pradinio ir integruoto aplinkosauginio ugdymo programos. 

Yra 27 įvairaus pobūdžio ir krypties grupės: jaunųjų ekologų, gėlininkų, gamtos teatro, žaliųjų dailininkų, 

medinukų, gamtos mozaikos, sveikuolių ir kt. 

Užsiėmimų laikas nuo 15 iki 18 val., konkrečioms grupėms įvairiu laiku. 

 

YAMAHA muzikos mokyklos klasė  
www.muzikosmokykla.lt 

Priimami ugdyti vaikai nuo 4 mėnesių iki jaunuolių  

Registruojama į nemokamą parodomąją pamoką  

 

Sporto būreliai, užsiėmimai 

Kviečiame registruotis į Kūno kultūros ir sporto centro (KKSC) organizuojamas treniruotes. Mokinių 

laukiama darbo dienomis nuo 14.30 iki 19 val. 

BAIDARIŲ-KANOJŲ IRKLAVIMAS 

2003 m. ir vyresni (berniukai ir mergaitės) 

Irklavimo bazė (Smėlynės g. 2b) 

 

BOKSAS 

2002 m. ir vyresni (berniukai) 

Bokso salė (Naujamiesčio g. 45) ir KKSC maniežas (Liepų al. 4) 

 

DVIRAČIŲ SPORTAS 

2002 m. ir vyresni (berniukai ir mergaitės) 

Dviračių treko ir plento sporto bazės (Liepų al. 4) 
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DZIUDO IMTYNĖS 

2006 m. ir vyresni (berniukai ir mergaitės) 

Senvagės pagrindinės mokyklos dziudo salė (Liepų al. 2), „Aukštaitijos“ sporto komplekso (A.Jakšto g. 

1) III a. salė  

 

GRAIKŲ IR ROMĖNŲ IMTYNĖS 

2006 m. ir vyresni berniukai 

Imtynių salė prie „Aukštaitijos“ sporto komplekso baseino  

 

KREPŠINIS  

2001-2005 m. mergaitės 

Sporto salė (Beržų g. 48) 

2001-2006 m. berniukai 

„Aukštaitijos” sporto komplekso mažoji salė  

 

LENGVOJI ATLETIKA 

2004 m. ir vyresni (berniukai ir mergaitės) 

KKSC maniežas  

 

ORIENTAVIMOSI SPORTAS 

2003 m. ir vyresni (berniukai ir mergaitės) 

KKSC maniežas  

 

RANKINIS 

2000-2004  m. (berniukai ir mergaitės) 

Rankinio sporto salė (Durpyno g. 3) ir sporto salė (Šermukšnių g. 31) 

 

REGBIS 

2000 m. ir vyresni berniukai  

K.Paltaroko gimnazijos (Vysk. K.Paltaroko g. 18) stadionas 

  

STALO   TENISAS 

2001-2006 m. berniukai ir mergaitės 

V.Variakojo sporto kompleksas (Elektros g. 11) 

 

SUNKIOJI ATLETIKA 

2001 m. ir vyresni berniukai  

„Aukštaitijos“ sporto komplekso sunkiosios atletikos salė 

 

ŠACHMATAI 

2000 m. ir jaunesni  (berniukai ir mergaitės) 

V.Variakojo sporto kompleksas  

TINKLINIS 

2001-2004 m. berniukai  

Senvagės pagrindinės mokyklos sporto salė 

 

TRIATLONAS 

2003 m. ir vyresni  (berniukai ir mergaitės) 

„Aukštaitijos“ sporto kompleksas 

 

Treneriai jūsų laukia darbo dienomis 15-18, šeštadieniais 10-12 val. Individualių sporto šakų skyriaus tel. 

pasiteirauti 467 415, Žaidimų sporto šakų skyriaus – 582 895. 

  

„Aukštaitijos“ sporto komplekso baseinas 
Pirmadieniais nuo 14 iki 21 val. 

Antradieniais-penktadieniais nuo 10 iki 21 val.  

Šeštadieniais nuo 9 iki 18 val. 

Sekmadieniais nuo 9 iki 16 val. 

 

 


