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Eil. 

Nr. 

Būrelio 

pavadinim

as 

Paskirtis Rekome

nduo 

jamas 

klasėms 

Mokytojo 

vardas, pavardė 

1.  Jaunųjų 

žurnalistų 

būrelis 

„Salve“ 

Domėtis gimnazijoje vykstančiais renginiais, apie juos rašyti įvairių žanrų tekstus 

gimnazijos svetainei, fotografuoti renginius. Ruošti (rašyti, fotografuoti, 

maketuoti) gimnazijos laikraštį. 

I-IV kl. Levutė 

Karčiauskienė 

2.  ,,Žiburio“ 

žinios“ 
Ugdytis žurnalistinio darbo įgūdžius, mokytis imti interviu, filmuoti, maketuoti 

vaizdinę medžiagą, rengti reportažus apie mokyklos gyvenimą. 
I-IV kl.  

3.  Meno studija Mokiniams, norintiems patirti kūrybos džiaugsmą ir pasidalinti juo su kitais, 

mėgstantiems piešti, tapyti, fotografuoti, filmuoti, kurti įvairius dizaino darbus, 

visiems, norintiems išbandyti save meno srityje ir sukurti ką nors netradiciško. 

I-IV kl. Ilona 

Rasimavičienė 

4.  Muzikinis 

klubas 
Visiems, turintiems ir neturintiems muzikinės patirties! Jei net niekada nedainavai 

ir nemuzikavai, ateik pas mus, nes kartu  mes daug galime! 
I-IV kl. Roma Ruočkienė 

5.  Moksleivišk

as  teatras 
Mokiniams, norintiems įgyti teatro kompetencijos pagrindus, atskleisti savąjį 

kūrybingumą, auginti dvasinį brandumą, kūrybiškai reikšti savo idėjas, ugdyti 

savigarbą ir atsakomybę ir norintiems dalyvauti mokyklos, rajono ir respublikos 

kultūriniame gyvenime. 

I-IV kl. 

 
Alma Vaišnienė 

6.  Šiuolaikiniai 

šokiai 
Veiklos tikslas - suteikti bendrąjį išprusimą šokio srityje, t. y. šokio žinių, 

supratimo ir gebėjimų pagrindus. Daug dėmesio skiriama atlikimo technikos 

tobulinimui, pasirodymams, koncertinei veiklai. 

I-IV kl. Gina 

Tamulevičienė 

7.  Chemijos  

tyrimų 

laboratorija 

Mokytis atlikti paprasčiausius tiriamuosius darbus, tobulinti mokslinio darbo 

įgūdžius ir skatinti domėjimąsi gamtos mokslais. 
I – IV kl. Džiuginta 

Gaigalienė 

8.  Biologiniai 

tyrimai 

Mokiniams, norintiems tyrinėti gamtinius reiškinius bei formuotis ekologinį 

požiūrį į mus supančią aplinką. Moksleiviai kviečiami pritaikyti tarpdalykines 

žinias savarankiškai planuoti ir atlikti aplinkos stebėjimus bei bandymus,  

dalyvauti tarptautiniame Baltijos jūros projekte, įvairiuose gamtamoksliniuose 

konkursuose ir akcijose. 

I-IV kl. Rasa Kučinskienė 

9.  Fitnesas Ugdyti fiziškai, sėkmingai lavinti mokinių fizines ypatybes bei formuoti sveiką ir 

gražų kūną. 

I-III kl. Olegas Batutis 

10.  Kovinė 

savigyna 

Ugdyti fizinius gebėjimus, savigynos įgūdžius. I-IV kl. Arturas Juočiūnas 

11.  Krepšinis Išmokyti žaisti krepšinį. Turiningai praleisti laiką, mokytis dirbti komandoje. I-IV kl. Vytas Blekaitis 

12.  Lengvoji 

atletika 

Tobulėti fiziškai, ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis, stiprinti sveikatą, ruoštis ginti 

gimnazijos garbę įvairiose lengvosios atletikos varžybose. 

I-III kl. Dalia Šklėriūtė 

13.  Tinklinis Tobulėti fiziškai, išgyventi džiaugsmą, tenkinant saviraiškos    savirealizacijos 

poreikį, ugdyti savitarpio pagalbos jausmą, bendradarbiavimą,  pasitikėjimą savo 

jėgomis, valią, mokytis tinklinio technikos ir taktikos, mokytis  teisėjauti, stiprinti 

sveikatą, plėtoti žinias ir gebėjimus, būtinus praktikuojant įvairias kūno kultūros 

formas. 

I-IV kl. Dalia Šklėriūtė 

14.  Mokomosios 

verslo 

bendrovės 

Tai ne verslo žaidimas ar verslo simuliacija, tai realus verslas, kurį valdydamas 

mokinys patiria, kaip veikia verslas, taiko mokykloje įgytas ekonomikos 

disciplinos žinias, mokosi panaudoti savo talentus ir gebėjimus kurdamas  ir 

valdydamas  savo įmonę. 

I-IV kl. Laima 

Raudonikienė 

15.  Automobiliz

mas 

Suteikti automobilizmo pagrindus ir parengti vairavimo egzaminui. III –IV 

kl. 

Arūnas 

Ramanauskas 

16.  Anglų 

kalbos 

klubas 

Mokiniai turės galimybę mokytis diskutuoti šių dienų jaunimui aktualiomis 

temomis, argumentuotai išsakyti savo nuomonę, patobulinti šnekamosios anglų 

kalbos įgūdžius bei dalyvauti projekto ERASMUS+ veiklose. 

I-IVkl.  Vilija Gustaitytė 

17.  Rusų kalbos 

būrelis 

Susipažinti su rusų kultūros ypatumais. Tobulinti rusų kalbos žinias ir įgūdžius. 

Plėsti aktyvų žodyną bei peržengti psichologinį barjerą ir laisvai reikšti mintis 

rusų kalba. 

I-III kl. Nadiežda 

Sogačiova 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Malinauskienė 
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