
                                                                                                                                       PATVIRTINTA 

                                                                                                                                                                         Pagėgių savivaldybės meno ir sporto 

                                                                                                                                                                                                     direktoriaus 2022 m. rugsėjo 27 d.  įsakymu Nr. V- 46 

 

SPORTO SKYRIAUS MOKYTOJŲ 2022-2023 M.M. DARBO GRAFIKAS 
 

 

DIENOS 

 

ALVYRA 

JANKANTIENĖ 

(lengvoji atletika) 

 

DARIUS STAŽYS 

(futbolas) 

 

 

VILIUS KLUMBYS 

(krepšinis) 

 

ANTANAS 

MERKEVIČIUS 

(laisvosios imtynės) 

 

ANTANAS 

MUSVYDAS 

(tinklinis) 

 

 

 

PIRMADIENIS 

 

13.00-14.30 

 pradinio rengimo 

grupė 

PAMG gimnastikos 

salė 

 

14.30-16.45 

meistriškumo ugdymo 

grupė 

PAMG salė 

 

 

 

        

          13.30-15.00 

pradinio  rengimo grupė 

MSM salė, aikštynas 

 

15.00-16.30 

meistriškumo ugdymo 

grupė 

MSM salė, aikštynas 

 

16.30-18.00 

meistriškumo 

tobulinimo grupė 

MSM salė, aikštynas 

 

 

 

 

___________ 

 

13.40-15.10 

pradinio rengimo  grupė 

Imtynių salė, 

lauko aikštynas 

 

15.10-16.40 

meistriškumo ugdymo 

grupė 

Imtynių salė, 

lauko aikštynas 

 

13.40-15.10 

pradinio  rengimo grupė 

PAMG salė 

 

15.30-17.45 

meistriškumo ugdymo 

grupė 

PAMG  salė 

 

17.45-19.30 

meistriškumo 

tobulinimo grupė 

PAMG  salė 

 

 

 

ANTRADIENIS 

 

 

 

__________ 

 

 

 

____________ 

 

14.30-16.00 

pradinio  rengimo  

grupė 

PAMG salė 

 

16.00-17.30 

meistriškumo ugdymo 

grupė 

PAMG salė 

 

          

           13.40-15.10 

pradinio rengimo  grupė 

Imtynių salė, 

lauko aikštynas 

 

15.10-17.25 

meistriškumo ugdymo 

grupė 

Imtynių salė, 

lauko aikštynas 

     

        13.00-14.30 

pradinio  rengimo grupė 

MSM salė 

 

14.30-16.55 

meistriškumo ugdymo 

grupė 

PAMG  salė 

 

16.55-19.10 

meistriškumo 

tobulinimo grupė 

MSM  salė 

 



 

 

 

TREČIADIENIS 

 

13.00-14.30 

 pradinio rengimo 

grupė 

PAMG gimnastikos 

salė 

 

14.30-16.45 

lengvosios atletikos 

meistriškumo ugdymo 

grupė 

PAMG salė 

 

13.30-15.00 

pradinio  rengimo grupė 

MSM salė, aikštynas 

 

15.00-16.30 

meistriškumo ugdymo 

grupė 

MSM salė, aikštynas 

 

16.30-18.00 

meistriškumo 

tobulinimo grupė 

MSM salė, aikštynas 

 

 

 

 

_______________ 

 

 

 

 

_____________ 

 

16.00-18.15 

meistriškumo 

tobulinimo grupė 

PAMG  salė 

 

 

 

 

 

KETVIRTADIENIS 

 

13.00-14.30 

 pradinio rengimo 

grupė 

PAMG gimnastikos 

salė 

 

14.30- 16.00 

 meistriškumo 

ugdymo grupė 

PAMG salė 

 

13.00-14.30 

meistriškumo ugdymo 

grupė 

MSM salė, aikštynas 

 

16.00-17.30 

meistriškumo 

tobulinimo grupė 

MSM salė, aikštynas 

 

 

14.30-16.00 

pradinio  rengimo  

grupė 

MSM salė 

 

16.00-17.30 

meistriškumo ugdymo 

grupė 

PAMG salė 

 

 

16.30-18.00 

meistriškumo ugdymo 

grupė 

Imtynių salė, 

lauko aikštynas 

 

 

 

PENKTADIENIS 

 

 

______________ 

 

 

 

 

13.30-15.00 

pradinio  rengimo grupė 

MSM salė, aikštynas 

 

15.00-16.30 

meistriškumo 

tobulinimo grupė 

MSM salė, aikštynas 

 

 

14.30-16.00 

pradinio  rengimo  

grupė 

PAMG salė 

 

16.00-17.30 

meistriškumo ugdymo 

grupė 

PAMG salė 

 

13.40-15.10 

pradinio rengimo  grupė 

Imtynių salė, 

lauko aikštynas 

 

15.10-16.40 

meistriškumo ugdymo 

grupė 

Imtynių salė, 

lauko aikštynas 

 

 

 

13.00-14.30 

pradinio  rengimo grupė 

PAMG salė 

 



 

PAAIŠKINIMAS: PAMG salė – Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos sporto salė, adresu Vilniaus – 9, Pagėgiai; 

MSM salė – Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos sporto salė, adresu Vilniaus – 48, Pagėgiai 

Imtynių salė – salė buvusiose Pagėgių pradinės mokyklos patalpose, adresu Vilniaus – 48, Pagėgiai, (antras aukštas). 

                                                                                                                                                                 

 


