
 

 

    PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS MENO IR SPORTO MOKYKLA 

   INFORMACIJA APIE MOKYKLOJE VYKDOMAS UGDYMO PROGRAMAS 

 FORMALŲJĮ ŠVIEITMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMOS (FŠPU) – ilgalaikės ugdymo programos, plėtojančios tam tikros 

srities žinias, stiprinančios gebėjimus ir įgūdžius bei suteikiančios asmeniui papildomos dalykinės kompetencijos. 

 MOKSLO PAŽYMĖJIMAS - Švietimo, mokslo ir sporto  ministerijos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas. 

 MOKESTIS UŽ MOKSLĄ: muzikos ir dailės skyriuose -   15 Eur/ mėn., sporto  skyriuje -  6 Eur/ mėn.  50 % nuolaida taikoma mokiniams iš  

daugiavaikių šeimų ir visiems mokiniams nuotolinio mokymosi metu. Vaikai iš socialiai remiamų šeimų ir iš Pagėgių vaiko globos centro 

mokomi nemokamai.                 

      DAILĖS SKYRIUS 

Ugdymo 

programa 

Programo

strukmė 

Dalykai Valandų 

skaičius 

per savaitę 

Mokytojai Programos 

vykdymo 

vieta 

Kokio 

amžiaus 

mokiniai 

priimami 

Kada 

vykdomas 

priėmimas 

Priėmimo sąlygos Pastabos 

 

Dailės 

pradinio 

ugdymo  

programa 

 

 

3 metai 

Dailės 

pažinimas, 

spalvinė, 

grafinė ir 

erdvinė 

raiška 

 I klasėje 

– 4 val. 

II -III 

klasėje 

– 6 val. 

 

Lina 

Ambarcumian 

Liucija 

Bungardienė 
 

Pagėgių 

savivaldybės 

meno ir sporto 

mokykla, 

Vilniaus g. 46, 

Pagėgiai, 99288 

 

7 – 11 

metų 

 

Birželio, 

rugsėjo 

mėn. 

Meninių gebėjimų 

patikrinimas 

(į priėmimą reikia 

atsinešti po 2 -4 savo 

piešinius) 

 

 

 

Dailės 

pagrindinio 

ugdymo  

programa 

 

 

4 metai 

 

Piešimas, 

tapyba, 

skulptūra, 

kompozicija, 

dailėtyra 

 

 

6 val. 

 

Lina 

Ambarcumian 

Liucija 

Bungardienė 

Virginija 

Kariniauskienė 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

meno ir sporto 

mokykla, 

Vilniaus g. 46, 

Pagėgiai, 99288 

 

 

11 – 15 

metų 

 

 

Birželio, 

rugsėjo 

mėn. 

Nebaigusiems dailės 

pradinio ugdymo 

programos - meninių 

gebėjimų patikrinimas 

(į priėmimą reikia 

atsinešti po 2 -4 savo 

piešinius) 

Priimami 

mokiniai, 

baigę dailės 

pradinio 

ugdymo 

programą ir 

jos nebaigę 



 

 

                                                                                                                              MUZIKOS SKYRIUS 

Ugdymo 

programa 

Trukmė Dalykai ir  valandų skaičius 

 per savaitę 

Pagrindinio 

instrumento 

mokytojai 

Programos 

vykdymo 

vieta 

Kokio amžiaus 

mokiniai 

priimami 

Priėmimo sąlygos Kada 

vykdomas 

priėmimas 

 

Fortepijono 

pradinio 

ugdymo 

programa 

  

4 metai 
1. Fortepijonas:  

I klasėje – 1 val. 

II-IV klasėje – 2 val. 

2. Solfedžio – 1 val. 

3. Choras (nuo II klasės) – 2 val. 

4. Pasirenkamieji dalykai (neprivalomi) 

– ukulėlių, gitaristų, vokaliniai 

ansambliai, bosinė gitara. 

 

Marina 

Dvarvitene 

 

Nadežda 

Snigir 
 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

meno ir sporto 

mokykla, 

Vilniaus g. 46, 

Pagėgiai, 99288 
 

 

 

7 – 11 

metų 

 

Meninių gebėjimų 

patikrinimas – 

tikrinama 

intonacinė ir 

ritminė klausa, 

muzikinė atmintis 

 

 

Birželio, 

rugsėjo 

mėn. 

 

Fortepijono 

pagrindinio 

ugdymo 

programa 

 

4 metai 
1. Fortepijonas - 2 val. 

2. Solfedžio – 1 val. 

3. Muzikos istorija – 1 val. 

3. Choras – 2 val. 

4. Pasirenkamieji dalykai (neprivalomi) 

– ukulėlių, gitaristų, vokaliniai 

ansambliai, bosinė gitara. 

 

Marina 

Dvarvitene 

 

Nadežda 

Snigir 
 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

meno ir sporto 

mokykla, 

Vilniaus g. 46, 

Pagėgiai, 99288 

 

11 – 14  

metų 

 

Priimami 

mokiniai, baigę 

fortepijono 

pradinio ugdymo 

programą 

 

 

Birželio, 

rugsėjo 

mėn. 

 

Akordeono 

pradinio 

ugdymo 

programa 

 

4 metai 

1. Akordeonas:  

I klasėje – 1 val. 

II-IV klasėje – 2 val. 

2. Solfedžio – 1 val. 

3. Akordeonistų ansamblis   

(nuo II klasės) – 2 val. 

4. Pasirenkamieji dalykai (neprivalomi) 

– choras, ukulėlių, gitaristų, vokaliniai 

ansambliai, bosinė gitara. 

 

Ona 

Parnarauskienė 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

meno ir sporto 

mokykla, 

Vilniaus g. 46, 

Pagėgiai, 99288 

 

7 – 11 

metų 

 

Meninių gebėjimų 

patikrinimas – 

tikrinama 

intonacinė ir 

ritminė klausa, 

muzikinė atmintis 

 

Birželio, 

rugsėjo 

mėn. 

Akordeono 

pagrindinio 

ugdymo 

programa 

 

4 metai 

1. Akordeonas - 2 val. 

2. Solfedžio – 1 val. 

3. Muzikos istorija – 1 val. 

3. Akordeonistų ansamblis – 2 val. 

       

       Ona 

Parnarauskienė 

Pagėgių 

savivaldybės 

meno ir sporto 

mokykla, 

       

      11 – 14  

metų 

Priimami 

mokiniai, baigę 

akordeono 

pradinio ugdymo 

Birželio, 

rugsėjo 

mėn. 



 

 

4. Pasirenkamieji dalykai (neprivalomi) 

– choras, ukulėlių, gitaristų, vokaliniai 

ansambliai, bosinė gitara. 

Vilniaus g. 46, 

Pagėgiai, 99288 

programą 

 

 

Chorinio 

dainavimo 

pradinio 

ugdymo 

programa 

 

4 metai 
1. Chorinis dainavimas:  

I klasėje – 1 val. 

II-IV klasėje – 2 val. 

2. Solfedžio – 1 val. 

3. Antrasis muzikos instrumentas - 

fortepijonas, akordeonas (nuo II klasės)  

- 1 val. 

4. Choras (nuo II klasės) – 2 val. 

5. Pasirenkamieji dalykai (neprivalomi) 

– ukulėlių, gitaristų ansambliai, bosinė 

gitara. 

 

Regina 

Pilkionienė 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

meno ir sporto 

mokykla, 

Vilniaus g. 46, 

Pagėgiai, 99288 

 

 

7 – 11 

metų 

 

Meninių gebėjimų 

patikrinimas – 

tikrinama 

intonacinė ir 

ritminė klausa, 

muzikinė atmintis 

 

Birželio, 

rugsėjo 

mėn. 

 

Chorinio 

dainavimo 

pagrindinio 

ugdymo 

programa 

 

4 metai 

1. Chorinis dainavimas - 2 val. 

2. Solfedžio – 1 val. 

3. Antrasis muzikos instrumentas - 

fortepijonas, akordeonas  - 1 val. 

4. Choras  – 2 val. 

5. Pasirenkamieji dalykai (neprivalomi) 

– ukulėlių, gitaristų ansambliai, bosinė 

gitara. 

 

Regina 

Pilkionienė 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

meno ir sporto 

mokykla, 

Vilniaus g. 46, 

Pagėgiai, 99288 

 

 

11 – 14 

metų 

 

Priimami 

mokiniai, baigę 

chorinio 

dainavimo 

pradinio ugdymo 

programą 

 

 

Birželio, 

rugsėjo 

mėn. 

 

Varinių 

pučiamųjų 

instrumentų 

pradinio 

ugdymo 

programa 

 

4 metai 

1. Variniai pučiamieji instrumentai:  

I klasėje – 1 val. 

II-IV klasėje – 2 val. 

2. Solfedžio – 1 val. 

3. Varinių pučiamųjų instrumentų  

ansamblis  (nuo II klasės) – 2 val. 

4. Pasirenkamieji dalykai (neprivalomi) 

– choras, ukulėlių, gitaristų, vokaliniai 

ansambliai, bosinė gitara. 

 

 

  

Sigitas Stankus 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

meno ir sporto 

mokykla, 

Vilniaus g. 46, 

Pagėgiai, 99288 

 

 

7 – 11 

metų 

 

Meninių gebėjimų 

patikrinimas – 

tikrinama 

intonacinė ir 

ritminė klausa, 

muzikinė atmintis 

 

Birželio, 

rugsėjo 

mėn. 



 

 

 

Varinių 

pučiamųjų 

instrumentų 

pagrindinio 

ugdymo 

programa 

 

4 metai 

1. Variniai pučiamieji instrumentai- 

2 val. 

2. Solfedžio – 1 val. 

3. Muzikos istorija – 1 val.  

3. Varinių pučiamųjų instrumentų  

ansamblis   – 2 val. 

4. Pasirenkamieji dalykai (neprivalomi) 

– choras, ukulėlių, gitaristų, vokaliniai 

ansambliai, bosinė gitara. 

 

Sigitas Stankus 

 

Pagėgių 

savivaldybės 

meno ir sporto 

mokykla, 

Vilniaus g. 46, 

Pagėgiai, 99288 

 

 

11 – 14 metų 

 

Priimami 

mokiniai, baigę 

varinių pučiamųjų 

instrumentų 

pradinio ugdymo 

programą 

 

 

Birželio, 

rugsėjo 

mėn. 

 

                                                                                                            SPORTO SKYRIUS 

Ugdymo 

programa 

Trukmė Dalykai ir   

valandų skaičius 

per savaitę 

 

Mokytojai Programos vykdymo 

vieta 

Kokio 

amžiaus 

mokiniai 

priimami 

Kada 

vykdomas  

priėmimas 

Pastabos 

 

Futbolo 

pradinio rengimo 

ugdymo programa 

 

1-2 

metai 

 

Futbolo teorija, 

praktika ir 

varžybinė veikla 

 

Darius Stažys 

Pagėgių A.Mackaus 

gimnazijos aikštynas ir sporto 

salė, adresu Vilniaus g. 46, 

Pagėgiai, 99288 

 

7 - 9  

metų 

 

Rugsėjo mėn. 

ir per visus 

mokslo metus 

 

 

Futbolo 

meistriškumo 

ugdymo programa 

 

1-5 

metai 

 

Futbolo teorija, 

praktika ir 

varžybinė veikla 

 

Darius Stažys 

 

Pagėgių A.Mackaus 

gimnazijos aikštynas ir sporto 

salė, adresu Vilniaus g. 46, 

Pagėgiai, 99288 

 

10 – 14 

metų 

 

Rugsėjo mėn. 

ir per visus 

mokslo metus 

Priimami mokiniai, 

baigę futbolo 

pradinio rengimo 

ugdymo programą ir 

jos nebaigę 

 

Futbolo 

meistriškumo 

tobulinimo 

programa 

 

1-3 

metai 

 

Futbolo teorija, 

praktika ir 

varžybinė veikla 

 

Darius Stažys 

 

Pagėgių A.Mackaus 

gimnazijos aikštynas ir sporto 

salė, adresu Vilniaus g. 46, 

Pagėgiai, 99288 

 

15 – 18 

metų 

 

Rugsėjo mėn. 

ir per visus 

mokslo metus 

Priimami mokiniai, 

baigę futbolo 

pradinio rengimo, 

meistriškumo 

ugdymo programas 

ir jų nebaigę 

 



 

 

 

Krepšinio 

pradinio rengimo 

ugdymo programa 

 

1-2 

metai 

 

Krepšinio  

teorija, praktika 

ir varžybinė 

veikla 

 

Justinas 

Šliažas 

Pagėgių A.Mackaus 

gimnazijos sporto salė, adresu 

Vilniaus g. 46, Pagėgiai, 99288 

ir sporto salė, adresu Vilniaus 

g. 3, Pagėgiai, 99288 

        

7 - 9 

metai 

 

Rugsėjo mėn. 

ir per visus 

mokslo metus 

 

 

Krepšinio 

meistriškumo 

ugdymo programa 

 

 

1-5 

metai 

 

Krepšinio 

teorija, praktika 

ir varžybinė 

veikla 

 

Justinas 

Šliažas 

Pagėgių A.Mackaus 

gimnazijos sporto salė, adresu 

Vilniaus g. 46, Pagėgiai, 99288 

ir sporto salė, adresu Vilniaus 

g. 3, Pagėgiai, 99288 

 

10 – 14 

metų 

 

Rugsėjo mėn. 

ir per visus 

mokslo metus 

Priimami mokiniai, 

baigę krepšinio 

pradinio rengimo 

ugdymo programą ir 

jos nebaigę 

 

Krepšinio 

meistriškumo 

tobulinimo 

programa 

 

 

1-3 

metai 

 

Krepšinio 

teorija, praktika 

ir varžybinė 

veikla 

 

Justinas 

Šliažas 

Pagėgių A.Mackaus 

gimnazijos sporto salė, adresu 

Vilniaus g. 46, Pagėgiai, 99288 

ir sporto salė, adresu Vilniaus 

g. 3, Pagėgiai, 99288 

 

15 – 18 

metų 

 

Rugsėjo mėn. 

ir per visus 

mokslo metus 

Priimami mokiniai, 

baigę krepšinio 

pradinio rengimo, 

meistriškumo 

ugdymo programas 

ir jų nebaigę 

 

Tinklinio  

pradinio rengimo 

ugdymo programa 

 

1-2 

metai 

 

Tinklinio 

teorija, praktika 

ir varžybinė 

veikla 

 

Antanas 

Musvydas 

Pagėgių A.Mackaus 

gimnazijos sporto salė, adresu 

Vilniaus g. 46, Pagėgiai, 99288 

ir sporto salė, adresu Vilniaus 

g. 3, Pagėgiai, 99288 

 

7 - 9 

metai 

 

Rugsėjo mėn. 

ir per visus 

mokslo metus 

 

 

Tinklinio 

meistriškumo 

ugdymo programa 

 

 

1-5 

metai 

 

Tinklinio 

teorija, praktika 

ir varžybinė 

veikla 

 

Antanas 

Musvydas 

Pagėgių A.Mackaus 

gimnazijos sporto salė, adresu 

Vilniaus g. 46, Pagėgiai, 99288 

ir sporto salė, adresu Vilniaus 

g. 3, Pagėgiai, 99288 

 

10 – 14 

metų 

 

Rugsėjo mėn. 

ir per visus 

mokslo metus 

Priimami mokiniai, 

baigę tinklinio 

pradinio rengimo 

ugdymo programą ir 

jos nebaigę 

 

          Tinklinio 

meistriškumo 

tobulinimo 

programa 

 

 

1-3 

metai 

 

Tinklinio 

teorija, praktika 

ir varžybinė 

veikla 

 

Antanas 

Musvydas 

Pagėgių A.Mackaus 

gimnazijos sporto salė, adresu 

Vilniaus g. 46, Pagėgiai, 99288 

ir sporto salė, adresu Vilniaus 

g. 3, Pagėgiai, 99288 

 

15 – 18 

metų 

 

Rugsėjo mėn. 

ir per visus 

mokslo metus 

Priimami mokiniai, 

baigę tinklinio 

pradinio rengimo, 

meistriškumo 

ugdymo programas 

ir jų nebaigę 

 



 

 

 

Lengvosios atletikos  

pradinio rengimo 

ugdymo programa 

 

1-2 

metai 

 

Lengvosios 

atletikos teorija, 

praktika ir 

varžybinė veikla 

 

Alvyra 

Jankantienė 

Pagėgių grupė - Pagėgių 

A.Mackaus gimnazijos 

aikštyne ir sporto salėje, adresu 

Vilniaus g. 3, Pagėgiai, 99288; 

Stoniškių grupė - Stoniškių 

pagrindinės mokyklos sporto 

salėje ir lauko aikštyne. 

 

7 - 9 

metai 

 

Rugsėjo mėn. 

ir per visus 

mokslo metus 

 

 

Lengvosios atletikos 

meistriškumo 

ugdymo programa 

 

 

 

1-4 

metai 

 

Lengvosios 

atletikos teorija, 

praktika ir 

varžybinė veikla 

 

Alvyra 

Jankantienė 

Pagėgių grupė - Pagėgių 

A.Mackaus gimnazijos 

aikštyne ir sporto salėje, adresu 

Vilniaus g. 3, Pagėgiai, 99288; 

Stoniškių grupė - Stoniškių 

pagrindinės mokyklos sporto 

salėje ir lauko aikštyne. 

 

10 – 14 

metų 

 

Rugsėjo mėn. 

ir per visus 

mokslo metus 

 

Priimami mokiniai, 

baigę lengvosios 

atletikos pradinio 

rengimo ugdymo 

programą ir jos 

nebaigę 

 

Lengvosios atletikos 

meistriškumo 

tobulinimo 

programa 

 

 

1-4 

metai 

 

Lengvosios 

atletikos teorija, 

praktika ir 

varžybinė veikla 

 

Alvyra 

Jankantienė 

Pagėgių grupė - Pagėgių 

A.Mackaus gimnazijos 

aikštyne ir sporto salėje, adresu 

Vilniaus g. 3, Pagėgiai, 99288; 

Stoniškių grupė - Stoniškių 

pagrindinės mokyklos sporto 

salėje ir lauko aikštyne. 

 

15 – 18  

metų 

 

Rugsėjo mėn. 

ir per visus 

mokslo metus 

Priimami mokiniai, 

baigę lengvosios 

atletikos pradinio 

rengimo,  

meistriškumo 

ugdymo programas 

ir jų nebaigę 

 

Laisvųjų imtynių  

pradinio rengimo 

ugdymo programa 

 

1-2 

metai 

 

Laisvųjų 

imtynių teorija, 

praktika ir 

varžybinė veikla 

 

Antanas 

Merkevičius 

 

Pagėgių A.Mackaus 

gimnazijos aikštynas ir sporto 

salė, adresu Vilniaus g. 3, 

Pagėgiai, 99288 

 

7 - 9  

metai 

 

Rugsėjo mėn. 

ir per visus 

mokslo metus 

 

 

 

 

 

 

 

Laisvųjų imtynių 

meistriškumo 

ugdymo programa 

 

 

1-5 

metai 

 

Laisvųjų 

imtynių teorija, 

praktika ir 

varžybinė veikla 

 

Antanas 

Merkevičius 

 

Pagėgių A.Mackaus 

gimnazijos aikštynas ir sporto 

salė, adresu Vilniaus g. 3, 

Pagėgiai, 99288 

 

10 – 14 

metų 

 

Rugsėjo mėn. 

ir per visus 

mokslo metus 

Priimami mokiniai, 

baigę laisvųjų 

imtynių pradinio 

rengimo ugdymo 

programą ir jos 

nebaigę 



 

 

 

Laisvųjų imtynių 

meistriškumo 

tobulinimo 

programa 

 

 

1-3 

metai 

 

Laisvųjų 

imtynių teorija, 

praktika ir 

varžybinė veikla 

 

Antanas 

Merkevičius 

 

Pagėgių A.Mackaus 

gimnazijos aikštynas ir sporto 

salė, adresu Vilniaus g. 3, 

Pagėgiai, 99288 

 

15 – 18 

metų 

 Priimami mokiniai, 

baigę laisvųjų 

imtynių pradinio 

rengimo, 

meistriškumo 

ugdymo programas 

ir jų nebaigę 

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIEITMO UGDYMO PROGRAMOS  (NVŠ) – trumpalaikės ugdymo programos, kuriomis siekiama ugdyti 

vaiko gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas, panaudojant muziką, dailę ir sportą, kaip priemonę.  

 MOKESTIS UŽ MOKSLĄ : pasirinkusiems grupines pamokas – nemokama, pasirinkusiems individualias pamokas muzikos skyriuje - 15 Eur/ 

mėn. 50 % nuolaida taikoma mokiniams iš  daugiavaikių šeimų ir visiems mokiniams nuotolinio mokymosi metu.  Vaikai iš socialiai remiamų 

šeimų ir iš Pagėgių vaiko globos centro mokomi nemokamai.         

                                                                                                  UGDYMO PROGRAMOS 

Ugdymo 

programa 

Programos

trukmė 

Veiklos apibūdinimas Valandų 

skaičius 

per savaitę 

Mokytojai Programos vykdymo 

vieta 

Kokio 

amžiaus 

mokiniai 

priimami 

Kada 

vykdomas 

priėmimas 

Pastabos 

 

Dailės 

terapijos 

ugdymo  

programa 

 

Renkasi 

pats 

mokinys 

Piešimas,  tapyba, 

kompozicija, žaidimai, 

mokymasis išreikšti save 

kūrybiškai, sumažinti 

nuovargį, ugdyti vidinės 

kontrolės jausmą. 

 

2 val. 
 

Lina Ambarcumian 

 
 

Pagėgių savivaldybės 

meno ir sporto 

mokykla, 

Vilniaus g. 46, 

Pagėgiai, 99288 

 

 

7-18 

metų 

Birželio, 

rugsėjo 

mėn. ir per 

visus 

mokslo 

metus 

 

   

Tinklinio 

ugdymo 

programa 

 

Renkasi 

pats 

mokinys 

 

Tinklinio žaidimo gebėjimų 

ir įgūdžių mokymas, 

varžybinė veikla, mokinių 

 

2 – 6 

val. 

 

Antanas Musvydas 

(Natkiškiuose) 

 

Natkiškių grupė – 

Natkiškių Z.Petraitienės 

pagrindinės mokyklos 

sporto salėje ir 

 

7 – 19 

 metų 

Rugsėjo 

mėn. ir per 

visus 

mokslo 

 



 

 

motyvacijos užsiimti 

aktyvia fizine veikla 

laisvalaikiu skatinimas, 

sąmoningumo rūpintis savo 

sveikata ir fiziniu aktyvumu 

auginimas. 

Alvyra Jankantienė 

(Stoniškiuose ir 

Šilgaliuose) 

aikštyne; 

Stoniškių grupė – 

Stoniškių pagrindinės 

mokyklos sporto salėje 

ir lauko aikštyne;  

Šilgalių grupė –  

Šilgalių 

daugiafunkcinio centro 

sporto  salėje ir lauko 

aikštyne. 

metus 

 

 

Muzikinio 

ugdymo 

programa 

 

 

Renkasi 

pats 

mokinys 

Mokinio pasirinktų muzikos  

srities žinių, muzikavimo 

gebėjimų suteikimas 

(nebaigusiems anksčiau 

jokios muzikos programos) 

bei plėtojimas (baigusiems 

pradinio arba pagrindinio 

muzikavimo programas). 

Mokiniai išmoks groti  arba  

plėtos jau  įgytus gebėjimus 

pasirinktu instrumentu – 

pianinu, akordeonu, 

variniais pučiamaisiais 

instrumentais, bosine gitara, 

gitara, ukulėle; įgys arba 

plėtos solinio, ansamblinio 

bei chorinio dainavimo 

gebėjimus ir įgūdžius, 

išreikš save sociakultūrinėje 

veikloje. 

 

 

2 - 6 

val. 

(pagal 

individual

ų mokinio 

ugdymosi 

planą) 

Evelina Norkienė 

(choras) 

Regina Pilkionienė 

(dainavimas, choras, 

vokalinis ansamblis) 

Marina Dvarvitene 

(fortepijonas) 

Nadežda Snigir 

(fortepijonas) 

Sigitas Stankus 

(variniai pučiamieji 

instrumentai, bosinė 

gitara, gitara) 

Ona Parnarauskienė 

(akordeonas) 

Virginija Bubelienė 

(ukulėlė) 

 

 

Pagėgių savivaldybės 

meno ir sporto 

mokykla, 

Vilniaus g. 46, 

Pagėgiai, 99288 

 

 

7-19 

metų 

 

 

Birželio ir 

rugsėjo 

mėn. 

 

Gali lankyti 

mokiniai, 

baigę  

FŠPU 

pradinio ir 

pagrindinio 

muzikavimo 

ugdymo  

programas 

ir jų nebaigę 

  

 


