INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS (NVŠ), ĮGYVENDINAMAS 2018 M.
Eil.
Nr.
1.

Programos teikėjas
Ukmergės meno
mokykla

Programos
pavadinimas
„Laiko įkvėpta
fotografija“

2.

Ukmergės meno
mokykla

„Grokime kartu“

3.

Ukmergės r.
Rečionių universalus
daugiafunkcis
centras

,,Šokis –
judėjimo laisvė‘‘

Programos anotacija
(4-5 sakiniai)
Prie mokinių, jau dirbusių NVŠ foto grupėje,
prisijungė nauji įdomūs, kūrybiški ir mėgstantys
fotografuoti žmonės. Kalbėsimės apie laiko ir
laikmečio įtakojamus žmogaus išvaizdos pokyčius,
jausmus, charakterį, įvaizdį. Dalyviai sukurs po 3
skaitmeninių fotografijų ciklus: portretas, abstrakčioji
ir gatvės fotografija. Naudos įvairias nuotaikas ar
idėją atskleisti padedančias priemones: apšvietimą,
grimą, skirtingus fonus ar aplinką, Redaguos
nuotraukas programomis, leidžiančiomis naudoti
vaizdo sluoksnius. Ankstesnius darbus galite matyti:
https://jolitasl.weebly.com/nvscaron-fotografija.html
Neformaliojo vaikų švietimo programa „Grokime
kartu“ skirta turintiems muzikavimo įgūdžius
mokiniams. Kūryba yra pats giliausias ir
esmingiausias savižinos būdas. Kūrybinėje vaikų
veikloje naudojami ne tik vaizdiniai ir praktiniai
pavyzdžiai – vaikai semiasi patirties iš profesionalių
muzikantų, mokosi nugalėti scenos baimę, suprasti ir
naudoti kūno kalbą. Programos dalyviai mokomi
dirbti grupėje, gerbti ir išklausyti vienas kitą, o taip
pat geriau pažinti save. Įgytas žinias ir įgūdžius
vaikai galės realizuoti koncertuose, konkursuose,
festivaliuose.
Programoje mokiniai ugdysis šokio meno ir
bendrąsias kompetencijas, suteikiančias galimybę
pozityvioje aplinkoje stiprinti fizinę ir psichinę
savijautą, patirti judėjimo, kūrybos, saviraiškos
džiaugsmą. Ugdytiniai teoriškai ir praktiškai
susipažins su įvairiais šokio stilių judesiais, kurs,
improvizuos, lavins dėmesį ir vaizduotę, tobulins
kvėpavimo techniką. Vaikai užsiėmimų metu turės
galimybę improvizuoti per judesį, šokį saugioje

Dalyvių
amžius
9-12 kl.

Programos
vykdymo vieta
Ukmergės
meno
mokyklos
dailės
skyrius,
grafikos kabinetas

Programos vykdytojas
(ai) ir kontaktai
Mokytoja Jolita
Šlepetienė
jolitaslepetiene@gmail
.com
867597490

8-12 kl.

Ukmergės
meno
mokyklos Muzikos
skyrius,
24 kabinetas

Mokytojas Ričardas
Kamarauskas
ricardas.kamarauskas
@gmail.com
860844158

5-12 kl.

Rečionių UDC,
aktų salė, 54
kabinetas

Jurgita Padolskienė,
8-616-28428

4.

Ukmergės r.
Rečionių universalus
daugiafunkcis
centras

Muzikos, judesio
ir vaidybos
ugdymo
programa
,,Meninės
improvizacijos‘‘

5.

Laisvoji mokytoja
Daiva Sinkevičienė

,,Tinklinis ir
iššūkiai“

6.

Laisvoji mokytoja
Giedrė
Pakalniškienė

„Anglų kalba –
žaidžiu,
bendrauju,
pramogauju.“

Asociacija „Viešieji
interneto prieigos
taškai”

„IT projektų
vadyba ir
komandinis
darbas
Ukmergės r.”

7.

8.

Asociacija „Viešieji

„Mobiliųjų

kūrybinėje aplinkoje, išreikšti pozityvias emocijas,
ugdysis jausmingumą, originalumą, fantaziją,
žaismingumą.
Programa skirta vaikams, norintiems turiningai
praleisti laisvalaikį, įgyti dainavimo, kūrybos,
improvizacijos pagrindus. Bus lavinami mokinių
vokaliniai ir vaidybiniai įgūdžiai, jie mokysis naujų
dainelių, pasirodys bendruomenės renginiuose.
Organizuosime pažintines išvykas, renginius,
gaminsime darbelius įvairia dailės technika ir kt.
Tinklinis viena iš populiariausių sporto šakų ir labai
mėgstama jaunimo. Treniruotės vyksta bendrai
mergaitėms ir vaikinams, organizuojamos varžybos ir
turnyrai su kitomis respublikos gimnazijomis. Visada
gera nuotaika ir draugiška atmosfera.
Būrelyje vaikai anglų kalbos mokysis per žaidimų ir
kūrybinės išraiškos prizmę.
Taip bus kuriama spalvinga ir mokytis skatinanti
aplinka. Čia atrasime ne tik naujų draugų, bet
žaisdami, piešdami ir kalbėdami išmoksime bendrauti
anglų kalba, susipažinsime su anglų kalbos kultūra,
išmoksime bendrauti anglų kalba bei įgysime
tarpusavio bendravimo įgūdžių.
Mokymo programą sudaro trys esminės viena su kita
persipinančios dalys: informacinės technologijos,
projektų vadyba bei darbas komandoje. Šioje
programoje, įgyvendinant informacinių technologijų
projektą (t.y. kuriant internetinę svetainę) stiprinami
besimokančiųjų IT gebėjimai bei žinios, formuojami
projektų vadybos įgūdžiai bei stiprinamos asmeninės
ir socialinės kompetencijos.
Įgyvendindami IT projektą moksleiviai mokysis
dirbti įvairiais WEB 2.0 įrankiais (vaizdo, garso
įrašų, grafinės informacijos rengimas ir apdorojimas
ir pan.), išmoks kurti ir redaguoti interneto svetaines
pasirinktoje aplinkoje (Wix arba Wordpress).
Augant informacinių technologijų apsuptyje, didėjant

1-6 kl.

Rečionių UDC, 78
kabinetas

I-IV
gimn.
klasėms

Ukmergės Antano Daiva Sinkevičienė
Smetonos
Telef.. 861030577
gimnazija
mok.sinkeviciene@gm
ail.com

1-6 kl.

5-11 kl.

8-12 kl.

Ukmergės
Senamiesčio
pagrindinė
mokykla, adresas:
Sodų g. 7, Ukmergė

Rita Čižiūnienė,
8-696-35542

Giedrė Pakalniškienė
Tel. 8 601 16114
El.p.:
giedrepakalniskiene@
gmail.com

Jono Basanavičiaus Jūratė Gimbutienė
gimnazija,
J.Basanavičiaus g.
10, Ukmergė

Ukmergės „Šilo“
pagrindinė
mokykla, Miškų g.
45, Ukmergė

Jolita Miškinienė
asociacija@vipt.lt
868547445

Jono Basanavičiaus

Jūratė Gimbutienė

interneto prieigos
taškai”

aplikacijų
kūrimas
Ukmergės r.”

9.

Kristina Darulienė

Klasikinė
animacija
vaikams

10.

Laisvoji mokytoja
Virginija Savickienė

,,Šachmatai
pažengusiemslinksmai,
išradingai ir
aktyviai‘‘

11.

Laisvoji mokytoja
Virginija Savickienė

,,Lego
konstravimo
galimybės ir
atradimai‘‘

12.

Laisvoji mokytoja
Vita Vaitkevičienė

„Senoji ir
šiuolaikinė
molio keramika“

informacinių technologijų priemonių įvairovei
vaikams naudinga ir tikslinga būti ne tik vartotojais,
bet ir kūrėjais. Programos paskirtis – plėtoti mokinių
informacinių technologijų įgūdžius, supažindinti juos
su mobiliųjų aplikacijų kūrimo technologijomis,
ugdyti loginį, kritinį mąstymą bei kūrybiškumą.
Užsiėmimuose mokomės kurti animacinius filmukus
naudodami klasikines priemones: piešimą, tapybą,
fotografiją pagal pačių sukurtą scenarijų. Atskirus
kadrus jungiame į animacinę programą pritaikydami
įgarsinimą, kuriame filmuko užsklandas.
Tai ilgas, smagus ir įvairus procesas, kurio metu
įgyjame daug techninių įgūdžių, auginame savo
kūrybiškumą. Susipažinę su šia animacijos rūšimi
vaikai mokės susikurti nesudėtingą filmuką,
projekciją, sustiprins dailės, fotografijos vaidybos
įgūdžius, mokės naudotis nuotraukų koregavimo,
animacijos programomis.
Programa skirta vaikams jau mokantiems žaisti
šachmatais, nes šiuose užsiėmimuose dalyvausim
įvairiuose netradicinių šachmatų turnyruose,
susipažinsit su kompiuterinėm programom skirtomis
ne tik žaidimams, bet ir teisėjavimui. Išvykos su
šachmatais į gamtą, žygiai pėsčiomis ir dviračiais.
Užsiėmimuose statysim pagal pasirinktas temas.
Lego puiki galimybė lavinti erdvinį mąstymą ir
smulkiąją motoriką. Galimybė ne tik patiems kurti,
bet ir statyti didžiulius Lego rinkinius. Lego technic
konstravimas ir kt.
Programos turinys padės formuoti suvokimą apie
molio keramikos įvairovę. Mokiniai praktiškai
eksperimentuos su profesionalai paruoštu ir pačių
rastu moliu, išbandys šiuolaikinės ir priešistorinės
keramikos formavimo būdus, dengiančių medžiagų
spektrą, stebės degimo rezultatus, naudos pagrindines
keramikos išpildymo technologijas, įrankius natūroje.
Per tarpusavyje persipynusią meninę, technologinę ir

gimnazija,
J.Basanavičiaus g.
10, Ukmergė

asociacija@vipt.lt
868547445

1-6 kl.

JLC dailės studija kristinadaruliene@
„Spalvų
sodas“ gmail.com
Miškų
g.
29, tel. 867838881
Ukmergė;
Jaunimo
laisvalaikio centras

2-12 kl.

Miškų g. 29,
Ukmergė
Jaunimo
laisvalaikio centras

Laisvoji mokytoja
Virginija Savickienė
Tel. 867305778

1-8kl.

Jaunimo
laisvalaikio centras
Miškų g. 29,
Ukmergė

Laisvoji mokytoja
Virginija Savickienė
Tel. 867305778

1-10 kl

Deltuvos
pagrindinė
mokykla, Vytauto
g. 36; Deltuva;
Dainavos kultūros
namai, Amatų
centras, Algirdų a.
1 Dainava;

Vita Vaitkevičienė
Tel. 867449735
vitavaitk@gmail.com

konstrukcinę veiklą ugdytinis įgis supratimą apie
besivystančius, sinkretiškus procesus ir mokysis juos
pajungti savo tikslams pasiekti.
13.

Ukmergės rajono
Balelių universalus
daugiafunkcis
centras

Šokis – judesio
terapija
mokiniams

14.

Ukmergės rajono
Balelių universalus
daugiafunkcis
centras

Kūrybinė laisvė

15.

Ukmergės sporto
klubas „Vilkas”

Jaunimo
kikboksas
Ukmergėje

16.

Sandra Valiūnienė

Pramoginiai
šokiai

NVŠ programa siekiama ugdyti mokinio šokio meno
ir bendrąsias kompetencijas, suteikiančias galimybę
pozityvioje aplinkoje stiprinti mokinių fizinę ir
psichinę savijautą, patirti judėjimo, kūrybos, atlikimo
ir saviraiškos džiaugsmą. Šokio terapija sutelkia kūną
ir jausmus. Vaikai turės galimybę improvizuodami
per judesį ir šokį, saugioje kūrybinėje aplinkoje
išreikšti pozityvias emocijas ir mintis, ugdytis
jausmingumą, originalumą, fantaziją, vaizduotę.
Programos metu bus ugdoma vaiko meninė
saviraiška, prigimtiniai vaiko kūrybiniai gebėjimai,
norai veikti ir kurti, skatinama meilė sau ir kitiems,
puoselėjamas jų kūrybiškumas, individualumas ir
originalumas. Užsiėmimų metu vaikai ir jaunimas
turės galimybę susipažinti su meno technologijomis,
rankdarbių technika. Programa padės ugdyti vaikų
gebėjimą išreikšti savo mintis, įgyvendinti kūrybines
idėjas, lavinti bendravimo įgūdžius.
Siekdamas užkirsti kelią vaikų ir jaunimo
nusikalstamumui bei narkomanijai, sporto klubas
„Vilkas“ organizuos vaikų ir jaunimo užimtumą,
rengs sportines varžybas, stengdamasis kuo daugiau
pritraukti vaikų ir jaunimo iš problematiškų ir rizikos
faktorių grupių bei asocialių šeimų. Taip pat metų
eigoje sudarydami sąlygas sportuoti, skatins dvasinę
bei fizinę vaikų ir jaunimo kultūrą, propaguos sveiką
gyvenseną, tokiu būdu atitolindami vaikus bei
jaunimą nuo nusikalstamos veiklos, žalingų įpročių.
Programa ugdo vaikų norą sportuoti, siekti geresnių
rezultatų, meilę sau bei padeda integruotis į
gyvenimą. Programos turinį sudaro teoriniai ir
praktiniai užsiėmimai, skirti išmokti pramoginių
šokių t.y. klasikinių ir Lotynų Amerikos pagrindų.

1-12 kl.

„Šilo“ pagrindinė
mokykla,
Miškų 45,
Ukmergė.
Balelių UDC aktų Jurgita Padolskienė
salė
A.Vienuolio-Žukausko
36,
8 616 28428
jurgita.padolskiene@g
mail.com

1-12 kl.

Balelių UDC
kompiuterių klasė
ir aktų salė

Daiva Gudzevičienė
8 614 72894
gudzeviien.daiva3@g
mail.com

Visu
klasių
mokinia
ms.

Vienuolyno g. 2, Vadim Zelev, tel.:
Ukmergė
+37065599599

6-14
metų

Vidiškių pagrindinė
mokykla
(Ukmergės
g.42,aktų salė,
Vidiškiai;)

Sandra Valiūnienė
tel:868473876;
Julija Banevičiūtė
tel:860717287

17.

Asociacija
„Intelektinio
Kapitalo Ugdymas“

„Lyderystės
ABC
(Ukmergė)“

18.

Andrius Digaitis

„Išmok apsiginti
ir sustiprėk
sportuodamas
karate“

19.

Violeta Širmenė

Perkusinis
muzikavimas

20.

Laisvoji mokytoja
Daiva Stimburienė

„Senasis lietuvių
kalendorius“

21.

Laisvoji mokytoja

„Vaikas ir šokis“

Šokdami komandomis ir poromis moksleiviai išmoks
pozityviai bendrauti, lavins bendravimo įgūdžius.
Treneris suteiks teorinių žinių ir praktinių gebėjimų,
organizuos išvykas į šokių konkursus. Vyks
filmuotos medžiagos peržiūra, įvairūs komandų ir
porų pasirodymai šventėse, diskusijos ir aptarimai.
Dalyvavimas programoje lavina ne tik, fizinius
duomenis, bet ir ugdo vaikus kaip asmenybes.
Programa ugdo įgūdžius, kurie bus reikalingi darbo
rinkoje. Daug dėmesio skiriama savęs pažinimui ir
darbo pasaulio pažinimui. Šių kompetencijų ugdymas
svarbus, nes padės mokiniui geriau pasirinkti
studijas, profesiją, o vėliau įsitvirtinti darbo rinkoje.
Programa padeda pažinti savo charakterį, suteikia
žinių, kaip jį ugdyti, kaip stipriąsias puses suderinti
su darbo rinkos poreikiais, su verslo ir pinigų
veikimo principais.
Programos tikslas: padidinti mokyklinio amžiaus
vaikų fizinį aktyvumą, žinias apie rytų kovos menus,
pagerinti mokinių fizinį pasirengimą. Treniruočių
metu vaikai mokomi kovos menų pagrindų bei
subtilybių, kurias demonstruodami tobulina savo
kompetencijas.
Tai ritminio ir perkusinio muzikavimo užsiėmimai.
Čia vaikai muzikuoja, koncertuoja, linksmai ir
kūrybingai leidžia laiką. Užsiėmimuose naudojami
tradiciniai ir netradiciniai perkusiniai instrumentai.
Vaikai improvizuoja, kuria muzikines kompozicijas,
lavina ritminį suvokimą ir atlikimą, mokosi per
muziką reikšti emocijas, susipažįsta su įvairialypiu ir
įtraukiančiu perkusijos pasauliu.
Bus suformuotos dvi grupės: 7-9 ir 10-17 metų
dalyviams. Vaikai supažindinami su senosiomis
lietuvių liaudies tradicijomis, papročiais, senaisiais
amatais, tautiniu kostiumu. Teorines žinias įtvirtins
praktinių užsiėmimų metu.
Programa skiriama 14-18 metų
merginoms

Ukmergės Šilo
pagrindinė mokykla
(Miškų g.45,aktų
salė, Ukmergė)

5-12
klasės

Želvos gimnazija, Programos
J. Vaišučio g. 12, koordinatorius
Želva
A.Pranarauskas
868467325
Būrelio vadovė
R.Miciūtė 869547748

1-12 kl.

„Šilo
pagrindinė Andrius Digaitis
mokykla“, Miškų g. Tel.: 862288339
45, Ukmergė
El.p.:
digaitis.andrius@gmai
l.com

19 Ukmergės kultūros
klasės
centro „Kambario
teatras“
Kauno g. 8,
Ukmergė

Violeta Širmenė,
8 650 70790
v.sirmene@gmail.com

1-11
klasių
mokinia
ms

Laisvoji mokytoja
Daiva Stimburienė
8 646 91930

9-12

Ukmergės kultūros
centro
Deltuvos
skyrius Vytauto g.
30, Deltuvos mstl.,
Ukmergės r.
Ukmergės kultūros

Regina Zabielienė

Regina Zabielienė

22.

Ukmergės sporto
klubas „MOKAS“

„Mokausi
plaukti“

23.

Vilma Šlubelienė

„Mokomės iš
senolių“

24.

Laisvoji mokytoja
Rūta Miciūtė

„Jaunieji
skautai“

25.

Regina Ališauskaitė

„Kompiuteris ir
dar kai kas“

supažindinti su Lietuvos etnografinių regionų šokiais
ir tautiniais kostiumais. Merginos mokysis kiekvieno
Lietuvos etnografinio regiono šokius. Juos pristatys
visuomenei koncertų metu.
Esmė: mokyti vaikus plaukti, saugiai elgtis baseine ir
prie atvirų vandens telkinių. Turinys: teoriniai ir
praktiniai užsiėmimai. Numatomos veiklos: teorinės
ir mokomosios pratybos vandenyje, sportiniai,
judrieji žaidimai, išvykos, žygiai, varžybos. Nauda
vaikams: išmoks plaukti ir saugiai elgtis vandenyje,
produktyvus laisvalaikio užimtumas, paskata aktyviai
sportuoti.
Kviečiami visi, kurie mėgsta fantazuoti, kurti,
išbandyti įvairias medžiagas bei naujas meninės
kūrybos technologijas. Užsiėmimų metu darysim
darbelius iš gamtinės medžiagos, šiaudų, molio,
popieriaus, siūlų. Susipažinsim su lietuvių tautos
kultūriniu paveldu - švenčių papročiais, liaudies
kūryba, senovės amatais – audimu, pynimu, karpinių
menu.
Būrelio metu mokiniai susipažįsta su skautybės
istorija ir veiklomis, dirbdami grupelėse mokosi
komandinio darbo, atsakomybės. Žygių metu mokosi
turistavimo taisyklių, naudoja teorines žinias
praktiškai, mokosi priimti individualius sprendimus,
atsakyti už juos, labiau pažinti save ir šalia esančius.
Minint valstybines šventes, talkinant mokyklos
bendruomenei, organizuojant paramos akcijas
mokiniai ugdomi būti pilietiškais.
Programa skirta vaikams padėti ugdytis
krikščioniškąsias vertybes ir jomis grįsti bendravimą
su žmonėmis. Užsiėmimų metu kūrybingai
naudosime IKT, mokiniams bus sudarytos sąlygos
įgyti naudojimosi IKT įgūdžių.
Mokiniai mokysis atrasti esmines dvasines vertybes
per lietuvių liaudies pasakų skaitymą, vaidinimą,
aptarimą, iliustravimą piešiniuose ir dainelėse.

klasių
mokslei
vėms

centras
Kauno
g.
Ukmergė

8 618 08207

4, 5, 6, 7
klasių
berniuka
i ir
mergaitė
s

Ukmergės „Šilo“
pagrindinės
mokyklos baseinas,
stadionas, sp. salė.
(Miškų gt. 45)

Vitalijus Martikonis
Tel.868544252
vitmartikonis@gmail.c
om
Anželika Martikonienė
tel.863234014
martikone@gmail.com

1 – 6 kl.

Ukmergės
raj.,IIIAntakalnis
Vilkmergės16
(mokyklos
patalpose)

Vilma Šlubelienė

1-5 kl.

Ukmergės r. Želvos
gimnazija,
J. Vaišučio g. 12;
Žygių metų
keliaujama po
Želvos apylinkes

Laisvoji mokytoja
Rūta Miciūtė,
el.p.
ruta.miciute@gmail.co
m;
tel. nr. 869547748

2-7
klasių
mokini
mas

Ukmergės Švč.
Trejybės parapijos
namai, Kauno g.3,
Ukmergė LT20130

Regina Ališauskaitė,
el.p.
bernadeta.a@gmail.co
m,
mob. Tel. 8 615 32761

8,

tel. 868661233
el. paštas
slubeliai@gmail.com

26.

Skautų slėnis

SKAUTAI:
Dievui - Tėvynei
- Artimui

27.

Lietuvos Skautija

Lietuvos
skautijos vaikų ir
jaunimo
programa
(Ukmergės r.
Sav.

28.

Asociacija
„Tradicinio karate
klubas „Danas“

„Būk aktyvus ir
sveikas
sportuodamas
tradicinę karatė
Ukmergėje“

29.

Asociacija
„Tradicinio karate
klubas „Danas“

„Būk aktyvus ir
sveikas – žaisk
krepšinį“

Tai pasaulinio skautų judėjimo atšaka Ukmergės
rajone. Programa orientuota į praktinius įgūdžius,
valios ugdymą ir remiasi skautų metodika ir patyrimo
pedagogika. Tai ilgalaikė, tęstinė ir nuolat vykstanti
veikla. 7-18 m. jaunam žmogui siūlome: 1 užsiėmimą
per savaitę ir 1 skautišką renginį (žygis, išvyka) per
mėnesį bei kitus skautų renginius. Patys statome
laivus, mokomės irkluoti, buriuoti ir plaukti.
Šaudome iš lankų. Visus metus esame aktyvūs,
nemažai dėmesio skiriame gamtai ir jos pažinimui ir
pilietiškumo ugdymui.
Tai pasaulinio skautų judėjimo atšaka Ukmergės
rajone. Programa orientuota į praktinius įgūdžius,
valios ugdymą ir remiasi skautų metodika ir patyrimo
pedagogika. Tai ilgalaikė, tęstinė ir nuolat vykstanti
veikla. 7-18m. jaunam žmogui siūlome: 1 užsiėmimą
per savaitę ir 1 skautišką renginį (žygis, išvyka) per
mėnesį bei kitus skautų renginius.
Patys statome laivus, mokomės irkluoti, buriuoti ir
plaukti. Šaudome iš lankų. Visus metus esame
aktyvūs, nemažai dėmesio skiriame gamtai ir jos
pažinimui ir pilietiškumo ugdymui.
Užsiėmimus lankantys vaikai turi galimybę mokytis
tradicinės karate, kuri ne tik sustiprina kūno
raumenis, moko drausmės, disciplinos, pasitikėjimo
savimi perpratę šią sporto šaką žmonės sutvirtina
savo charakterį, o visa tai kartu sukuria apsigynimo
be kovos, bei pagalbos silpnesniems už save sistemą.
Užsiėmimus lankantys vaikai turės galimybę mokytis
populiariausios Lietuvoje sporto šakos – krepšinio su
kvalifikuotu krepšinio treneriu. Dėl sporto šakos
dinamiškumo stiprinami viso kūno raumenis,
raiščius, kaulų sistemą, širdies ir kraujagyslių veiklą,
kvėpavimo sistemą, lavinama koordinacija. Taip pat
mokomasi drausmės, komandinio darbo, stiprinami
bendravimo įgūdžiai.

1-12 kl.

Ukmergė (Jaunimo Jonas Dragūnas
laisvalaikio centras) 866364451
Pabaiskas
(mokykla)

1-12 kl.

Ukmergė (Jaunimo Jonas Dragūnas
laisvalaikio centras) 866364451
Siesikai (gimnazija)

1-12

Ukmergės A.
Smetonos
gimnazija, J.
Basanavičiaus g. 7,
Ukmergė.

Norbertas
Motiejūnas, (8-676)
17810,
danas@karateklubas.lt

1-12

Ukmergės rajono
Dainavos
pagrindinė
mokykla, Dainava,
Deltuvos sen,
Ukmergės raj.

Giedrius Motiejūnas
(8-676) 75239
giedrius@karateklubas
.lt

