
 

 

 

Neformalaus ugdymo mokyklų edukacinės programos mokinių atostogų metu 
 

 

Diena 
Savaitės 

diena 

 

Val. 

 

Edukacinės 

programos/stovyklos 

pavadinimas 

 

Programos aprašymas 

 

 

Dalyviai 

 

Mokykla/Vieta 

23 A 10.00-12.00 Edukacinė programa 

„Lietuvių muzikos 

istorijos pėdsakais: 

kompozitorius 

Aleksandras 

Kačanauskas“ 

(nemokama) 

Mokiniai aplankys 

kompozitoriaus Aleksandro 

Kačanausko memorialinį  

kambarį, kuriame išgirs 

pasakojimą apie muziko 

gyvenimą, veiklą ir kūrybą. 

Pasakojimą papildys muzikiniai 

pavyzdžiai iš kompozitoriaus 

kūrybos. Užsiėmimo pabaigoje 

mokiniai bus pakviesti pasidalinti 

savo įspūdžiais, atsakyti į 

klausimus. 

12 – 15 m. mokiniai  

(registracija iki balandžio 19 d.  

a.kacanauskas@gmail.com  

tel. 8 37 731437) 

Kauno A. Kačanausko 

muzikos mokykla, 

memorialinis kambarys 

(Aušros g. 32) 

23 A 10.00-12.00 Edukacinė programa 

,,Šiaudiniai dirbiniai. 

Rugelio kelias” 

(nemokama)  

Vaikais susipažins su tradiciniais 

lietuvių, baltarusių ir kt. tautų 

šiaudų dirbiniais – sodais, sužinos 

apie vėrimo ypatybes, papročius. 

Galės žaisti įvairius stalo, 

edukacinius ir aktyvius žaidimus. 

6 – 11 m. mokiniai 

(registracija iki balandžio 12 d. 

jurgita.ktkc@gmail.com   

tel. 8 673 29741) 

Kauno tautinės kultūros 

centras (A. Jakšto g.18) 

23 

 

A 10.00-12.00 Edukacinė programa 

„Kelionė“ (nemokama) 

Vaikai sužinos spektaklio kūrimo 

paslaptis: kodėl jis užsuka pas 

dailininkę? Ką veikia dirbtuvėse? 

Kas jo laukia scenoje? 

7 – 13 m. mokiniai 

(registracija iki balandžio 12 d. 

ktkc.teatrostudija@gmail.com  

tel. 8 37 31 3712) 

Kauno tautinės kultūros 

centro teatro studija  

(Kovo 11-osios g. 108) 

23 A 11.00-13.00 Edukacinė programa 

„Muzikos garsų ir 

instrumentų pasaulyje“ 

(nemokama)  

Mokiniai susipažins su įvairiais 

muzikos garsais ir instrumentais 

8 – 9 metų mokiniai 

(registracija iki balandžio 18 d.) 

migle.chmieliauskaite@gmail.com  

tel. 867676902) 

Kauno 1-oji muzikos 

mokykla  

(J. Gruodžio 25) 

 

23 A 12:30-14.00 Edukacinė dailės ir 

dizaino programa 

„Popierinės skulptūros 

maketas“ (nemokama)  

 

Vaikai kurs popierinius maketus 

pagal savo sugalvotus 

skulptūrinius sumanymus. 

Užsiėmimo metu ieškosime 

įdomių formų, siluetų ir spalvų, 

kurios suteiks išraišką būsimam 

10 – 17 m. mokiniai 

(registracija iki balandžio 18 d.  

kreves54@kamdaile.lt 

tel.: 8 37 313039, skambinti nuo 13 iki 

18 val.) 

 

Kauno Antano 

Martinaičio dailės 

mokykla  

(V. Krėvės pr. 54) 

mailto:a.kacanauskas@gmail.com
http://ktkc.lt/paslaugos/edukacijos-vaikams/siaudiniai-dirbiniai-rugelio-kelias/
http://ktkc.lt/paslaugos/edukacijos-vaikams/siaudiniai-dirbiniai-rugelio-kelias/
mailto:jurgita.ktkc@gmail.com
mailto:ktkc.teatrostudija@gmail.com
mailto:migle.chmieliauskaite@gmail.com
mailto:kreves54@kamdaile.lt
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Diena 
Savaitės 

diena 

 

Val. 

 

Edukacinės 

programos/stovyklos 

pavadinimas 

 

Programos aprašymas 

 

 

Dalyviai 

 

Mokykla/Vieta 

projektui. 

Atsinešti: popieriaus, piešimo 

priemonių, žirklutes, klijus 

 

 

23 A 13.00-15.00 Edukacinė programa 

„Muzika ir ritmas“ 

(nemokama) 

Mokiniai sužinos apie ritmo 

reikšmę muzikoje, žais ritminius 

žaidimus 

9 – 11 metų mokiniai 

(registracija iki balandžio 19 d.  

tel. 8 612 49552) 

Kauno 1-oji muzikos 

mokykla  

(J. Gruodžio 25) 

23 A 13.00-15.00 Edukacinė programa 

„Klausau – įsivaizduoju 

–  kuriu“ (nemokama) 

Vaikai bus supažindinami su 

įvairaus stiliaus muzika, klausysis 

muzikos pavyzdžių, kurs 

muzikines miniatiūras, 

integruodami dailės meną 

7 – 13 m. mokiniai 

(registracija iki balandžio 19 d.  

 mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt 

 tel. 8 37 312053) 

Kauno Miko Petrausko 

muzikos mokykla  

(Krėvės pr. 54) 

23 A 14.00-15.30  Edukacinė programa 

„Ekologiškų indų 

lipdymas“ (nemokama) 

Mokiniai lipdys kitokius nei 

įprasta molinius indus, kurių 

nereikės išdegti, jie kvepės bičių 

vašku, o indui sudužus, po 

lietingos savaitės bus galima 

išvysti iš šukių besistiebiančius 

augalus (programoje gali 

dalyvauti vaikai su negalia, taip 

pat ir judėjimo, bet lydinčiam 

asmeniui reikia palydėti iki 

klasės) 

8 – 15 m. mokiniai 

(registracija iki balandžio 18 d. 

kreves54@kamdaile.lt 

tel.: 8 37 313039, skambinti nuo 13 iki 

18 val.) 

Kauno Antano 

Martinaičio dailės 

mokykla  

(V. Krėvės pr. 54) 

23-26 A-Pn 8.00-17.00 Tikslinė stovykla 

„Atradimų pasaulis“  

(mokama) 

Stovyklos metu vyks edukacinės 

išvykos, kūrybinės techninės 

dirbtuvės – vaikai statys 

kartoninius „namų“ maketus, kurs 

animacinį filmuką, gamins 

lėktuvėlius bei erdvinius modelius 

1 – 4 kl. mokiniai  

(registracija iki balandžio 13 d. 

mtkc.kaunas@gmail.com 

tel. 8 671 33075) 

Kauno moksleivių 

techninės kūrybos 

centras 

(A. Mickevičiaus g. 2) 

 

 

 

23-26 

A-Pn 8.00-17.00 

Tikslinė stovykla 

„Vaikystės pavasaris“ 

(mokama) 

Stovyklos metu vyks tikslinės 

edukacinės programos ir išvykos, 

kūrybinės dirbtuvės ir kt.) 

7 – 12 m. mokiniai 

(registracija iki balandžio 13 d. 

stovykla.vmlr@gmail.com  

tel. 8 37 423205, 8 655 32506) 

 

Vaikų ir moksleivių 

laisvalaikio rūmai 

(Parodos g. 26) 

mailto:kreves54@kamdaile.lt
mailto:mtkc.kaunas@gmail.com
mailto:stovykla.vmlr@gmail.com
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Diena 
Savaitės 

diena 

 

Val. 

 

Edukacinės 

programos/stovyklos 

pavadinimas 

 

Programos aprašymas 

 

 

Dalyviai 

 

Mokykla/Vieta 

23-26 A-Pn 9.00 – 12.00 Edukacinė programa 

,,Saugus ir sveikas 

vaikas“ (nemokama) 

Mokiniai supažindinami su eismo 

aplinka ir joje egzistuojančia 

tvarka, eismo aplinkoje 

esančiomis grėsmėmis, eismo 

įvykių priežastimis ir 

pasekmėmis. Netradiciniais 

ugdymo metodais ir aplinkomis 

ugdomas atsakingas, aktyvus 

jaunasis eismo dalyvis. Fizine 

veikla vaikai realizuoja visus 

svarbiausius savo poreikius – 

judėjimo, pažintinius, 

bendravimo, veikimo, saviraiškos, 

atskleidžia savo fizines išgales ir 

gebėjimus 

7 – 10 m. mokiniai   

(registracija iki balandžio 19 d. 

daiva.svm@gmail.com 

tel. 8 657 48064, 8 37 323200) 

 

Kauno Algio Žikevičiaus 

saugaus vaiko mokykla 

(Ašigalio g. 23) 

23-26 A-Pn 9.00 – 12.00 Edukacinė programa 

,,Kol ilsisi kuprinė“ 

(nemokama) 

Mokiniai supažindinami su 

žygeivių išgyvenimo gamtoje 

metodais, maisto gaminimo 

būdais, supažindinami su Lietuvos 

simboliais ir jų prasme  

7 – 10 m. mokiniai  

(registracija iki balandžio 19 d. 

daiva.svm@gmail.com   

tel. 8 657 48064, 8 37 323200) 

 

Kauno Algio Žikevičiaus 

saugaus vaiko mokykla 

(Žeimenos g. 58) 

23-26 A-Pn 9.00 – 12.00 Edukacinė programa 

,,Eko – moko“ 

(nemokama) 

Mokiniai atliks įvairius bandymus 

ir eksperimentus, nagrinės kaip 

kurti dekoratyvinius interjero 

gaminius panaudojant įvairiausią 

tuščią tarą, senus audinius, 

nebenaudojamą kartoną ir kitas 

įvairias priemones  

7 – 10 m. mokiniai  

(registracija iki balandžio 19 d. 

daiva.svm@gmail.com  

tel. 8 657 48064, 8 37 323200) 

 

Kauno Algio Žikevičiaus 

saugaus vaiko mokykla 

(Žeimenos g. 58) 

24 T 10.00-12.00 Edukacinė programa 

„Siūlai, siūlai, išsivykit 

ir lėlytę padarykit“ 

(nemokama) 

Vaikai susipažindins su lėlių 

gamybos  istorija, lėlių ypatumais 

ir skirtumais. Mokysis 

pasigaminti rankų darbo lėles. 

Galės žaisti lietuvių liaudies 

žaidimus 

6 – 11 m. mokiniai 

(registracija iki balandžio 12 d. 

jurgita.ktkc@gmail.com  

tel. 8 673 29741) 

Kauno tautinės kultūros 

centras (A. Jakšto g.18) 

mailto:daiva.svm@gmail.com
mailto:daiva.svm@gmail.com
mailto:daiva.svm@gmail.com
mailto:jurgita.ktkc@gmail.com


 4 

 

Diena 
Savaitės 

diena 

 

Val. 

 

Edukacinės 

programos/stovyklos 

pavadinimas 

 

Programos aprašymas 

 

 

Dalyviai 

 

Mokykla/Vieta 

24 T 10.00-12.00 Edukacinė programa 

„Šokių magija“ 

(nemokama) 

Vaikai išmoks įvairių liaudies, 

klasikinio šokio elementų, kurs 

plastines ritmines šokio 

kompozicijas  

7 – 11 m. mokiniai 

(registracija iki balandžio 12 d. 

ktkc.teatrostudija@gmail.com  

tel. 8 37 313712) 

Kauno tautinės kultūros 

centro teatro studija  

(Kovo 11-osios g. 108) 

24 T 10.00-12.00 Edukacinė programa 

„Mokomės dainuoti“ 

(nemokama) 

Vaikai susipažins su dainavimo 

pradmenimis. Mokysis įvairaus 

stiliaus dainas atlikti solo, duetu, 

ansamblyje ar chore, dainuoti a 

cappella, karaoke, pritariant 

fortepijonui 

7 – 10 m. mokiniai  

(registracija iki balandžio 19 d.          

tel. 8 37 312053) 

Kauno Miko Petrausko 

muzikos mokykla  

(Krėvės pr. 54) 

24 T 12.00-14.00 Edukacinė programa 

„Muzikinės 

improvizacijos“ 

(nemokama) 

Mokiniai kurs muzikines 

improvizacijas, melodijas ir 

akompanimentus įvairiems 

poetiniams tekstams. Muzikinis 

pasirengimas nebūtinas 

(nemokama, priimami vaikai su 

negalia, taip pat ir judėjimo) 

8 – 11 metų mokiniai 

(registracija iki balandžio 19 d. 

aurelijahelmiene@gmail.com, 

tel. 8 647 05364) 

Kauno sakralinės 

muzikos mokykla  

(M. Valančiaus g. 8) 

24 T 12.00-14.00 Edukacinė programa 

„Muzika reklamose“ 

(nemokama)  

Mokiniai sužinos kokia muzika 

skamba reklamose, mėgins patys 

kurti savo individualią reklamą.   

9 – 10 metų mokiniai 

(registracija iki balandžio 19 d.) 

monika_klim@yahoo.com  

tel. 8 635 33581) 

 

Kauno 1-oji muzikos 

mokykla  

(J. Gruodžio 25) 

24 T 14.00-16.00 Edukacinė programa 

„Piešiu muziką“ 

(nemokama) 

Lavindami meninę vaizduotę 

mokiniai perteiks atskirus 

muzikinius pavyzdžius piešiniais 

(nemokama, priimami vaikai su 

negalia, taip pat ir judėjimo) 

6 – 9 metų mokiniai 

(registracija iki balandžio 19 d. 

aurelijahelmiene@gmail.com  

tel. 8 647 05364) 

Kauno sakralinės 

muzikos mokykla  

(M. Valančiaus g. 8) 

25 K 10.00-12.00 Edukacinė programa 

„Lietuvių liaudies 

dainos ir žaidimai“ 

(nemokama) 

Mokiniai dainuos lietuvių liaudies 

dainas ir žais liaudies žaidimus 

7 – 10 metų mokiniai 

(registracija iki balandžio 19 d. 

eglegu88@gmail.com,  

tel. 8 618 28588) 

Kauno 1-oji muzikos 

mokykla  

(J. Gruodžio 25) 

25 K 10.00-12.00 Edukacinė programa 

,,Bitelių dovanos” 

(nemokama) 

Vaikai sužinos apie bitininkystės 

tradicijas. Gamins lietas žvakes. 

Turės galimybę žaisti lietuvių 

6 – 11 m. mokiniai 

(registracija iki balandžio 12 d. 

jurgita.ktkc@gmail.com  

Kauno tautinės kultūros 

centras (A. Jakšto g. 18) 

mailto:ktkc.teatrostudija@gmail.com
mailto:aurelijahelmiene@gmail.com
mailto:monika_klim@yahoo.com
mailto:aurelijahelmiene@gmail.com
mailto:eglegu88@gmail.com
mailto:jurgita.ktkc@gmail.com
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Diena 
Savaitės 

diena 

 

Val. 

 

Edukacinės 

programos/stovyklos 

pavadinimas 

 

Programos aprašymas 

 

 

Dalyviai 

 

Mokykla/Vieta 

liaudies žaidimus.  tel. 8 673 29741) 

25 K 10.00-12.00 Edukacinė programa  

„Šokis ir sceninis 

judesys dramos 

spektaklyje“ 

(nemokama) 

Vaikai susipažins su vaikų teatru. 

Sužinos kaip įvairių šokių 

technikų pagalba atskleisti 

charakterio bruožus ir ar kaip tuos 

pačius šokio elementus atliktų 

skirtingo amžiaus, temperamento 

veikėjai 

7 – 13 m. mokiniai 

(registracija iki balandžio 12 d. 

ktkc.teatrostudija@gmail.com 

tel. 8 37 31 3712) 

Kauno tautinės kultūros 

centro teatro studija  

(Kovo 11-osios g. 108) 

25 K 11.00-13.00 Edukacinė programa 

„Juozo Naujalio 

gyvenimo ir darbų 

pėdsakais Kaune“ 

(nemokama) 

Užsiėmime – ekskursijoje 

mokiniai susipažins su Juozu 

Naujaliu, sužinos jo darbų 

reikšmę Lietuvos muzikinio 

gyvenimo kontekste ir aplankys 

istorines vietas Kauno 

senamiestyje, susijusias su 

J.Naujalio gyvenimu bei veikla  

12 – 14 metų mokiniai 

(registracija iki balandžio 19 d. 

birucela@yahoo.com  

tel. 8 670 70789) 

 

Kauno 1-oji muzikos 

mokykla 

 (J. Gruodžio 25) 

25 K 11.00-15.00 Edukacinė programa 

„Susitikime džiaze“ 

(nemokama) 

Mokiniai, grojantys įvairiais 

muzikos instrumentais, bendraus  

muzikuodami ir improvizuodami 

su Sauliaus Gudo džiazo grupe 

11 – 18 metų   mokiniai, grojantys 

įvairiais muzikos instrumentais 

(registracija iki balandžio 23 d. 
varpeliomm@varpelis.kaunas.lm.lt  
tel. 837 320486) 

Kauno berniukų chorinio 

dainavimo mokykla 

„Varpelis“  

(D. Poškos g. 4) 

25 K 13.00-15.00 Edukacinė programa 

„TV interviu technika“ 

(nemokama) 

Edukacijos metu bus pristatytas 

interviu paruošimas televizijos 

laidai, supažindinama su 

pasirengimo pokalbiui būtina 

medžiaga, klausimų  parengimu, 

operatoriaus ir žurnalisto 

bendradarbiavimu. Mokiniai 

parengs trumpus tekstus pokalbiui 

prieš kamerą, išbandys save 

viešajame bendravime 

6 – 10 kl. mokiniai 

(registracija iki balandžio 15 d. 

mtkc.kaunas@gmail.com 

tel. 8 699 31 324) 

Kauno moksleivių 

techninės kūrybos 

centras 

(A. Mickevičiaus g. 2) 

mailto:ktkc.teatrostudija@gmail.com
mailto:birucela@yahoo.com
mailto:varpeliomm@varpelis.kaunas.lm.lt
mailto:mtkc.kaunas@gmail.com
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Diena 
Savaitės 

diena 

 

Val. 

 

Edukacinės 

programos/stovyklos 

pavadinimas 

 

Programos aprašymas 

 

 

Dalyviai 

 

Mokykla/Vieta 

25 K 13.00-15.00 Edukacinė programa 

„Garsas, ritmas ir 

improvizacija“ 

(nemokama) 

Vaikai mokysis ritmuoti ir 

improvizuoti įvairiais ritminiais 

K. Orfo instrumentais, susipažinti 

su kūno perkusijos menu, Rytų 

Europos šalių muzika. Mokysis 

gaminti ritminius muzikos 

instrumentus 

7 – 13 m. mokiniai  

(registracija iki balandžio 19 d.  

 mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt 

 tel. 8 37 312053) 

Kauno Miko Petrausko 

muzikos mokykla  

(Krėvės pr. 54) 

25 K 13.00–15.00 

 

Edukacinė programa 

„Pažinkime baletą“ 

(nemokama) 

Mokiniai, stebėdami įvairius 

baleto numerius ir juos aptardami 

su baleto mokytojomis bei baleto 

besimokančiais mokiniais, praplės 

žinias apie baleto meninę išraišką, 

istoriją, baleto šokėjo profesiją, 

gebės atskirti klasikinio baleto ir 

neoklasikinio baleto šokio stilius. 

Turės galimybę gyvai pamatyti 

ištraukas iš baleto spektaklių bei 

epizodus iš baleto pamokų. Bus 

siekiama vaizdžiai, suprantamai ir 

nuotaikingai perteikti svarbiausias 

baleto meno subtilybes  

1 – 4 kl. mokiniai 

(registracija iki balandžio 24 d.  

pavaduotoja@sokis.kaunas.lm.lt  

tel.: 8 37 312051) 

Kauno choreografijos 

mokykla  

(V. Krėvės pr. 50) 

25 K 14.00-16.00 Edukacinė programa 

„Prakalbinkime 

muzikos instrumentus“ 

(nemokama) 

Mokiniai susipažins su įvairiais 

muzikos instrumentais (smuikas, 

kanklės, fleita, fortepijonas, 

akordeonas, arfa)., galės 

pamėginti jais pagroti. Muzikinis 

pasirengimas nebūtinas 

(nemokama, priimami vaikai su 

negalia, taip pat ir judėjimo) 

10 – 14 metų mokiniai 

(registracija iki balandžio 19 d. 

aurelijahelmiene@gmail.com 

tel. 8 647 05364) 

Kauno sakralinės 

muzikos mokykla  

(M. Valančiaus g. 8) 

25 K 15.00-17.00 Edukacinė programa 

„Trumpo metražo filmo 

kūrimas“ 

(nemokama) 

Edukacijos metu mokiniai 

mokinsis formuoti trumpo 

metražo filmo idėją, ją 

tinkamomis vaizdinėmis 

priemonėmis sutalpinti į 

6 – 10 kl. mokiniai 

(registracija iki balandžio 15 d. 

mtkc.kaunas@gmail.com 

tel. 8 698 10 456) 

Kauno moksleivių 

techninės kūrybos 

centras 

(A. Mickevičiaus g. 2) 

mailto:pavaduotoja@sokis.kaunas.lm.lt
mailto:aurelijahelmiene@gmail.com
mailto:mtkc.kaunas@gmail.com
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Diena 
Savaitės 

diena 

 

Val. 

 

Edukacinės 

programos/stovyklos 

pavadinimas 

 

Programos aprašymas 

 

 

Dalyviai 

 

Mokykla/Vieta 

reikiamus laiko rėmus,  susipažins 

su scenarijaus ir siužeto kūrimo 

etapais, scenų skirstymu, 

filmavimu ir montavimu. 

26 Pn 9.00-11.00 Edukacinė programa 

„Lietuvių liaudies 

dainos“ (nemokama) 

Kviečiami visi neabejingi 

lietuviškai liaudies dainai. 

Liaudies daina mus lydi visą 

gyvenimą, nejučiomis turtina 

mūsų dvasinį pasaulį 

14 – 16 metų mokiniai 

(registracija iki balandžio 15 d. 

arunas_vazinskis@yahoo.com   

tel. 8 686 22729) 

Kauno 1-oji muzikos 

mokykla  

(J. Gruodžio 25) 

26 Pn 9.00 – 12.00 Edukacinė programa 

,,Gyvenamosios 

apylinkės gatvių, namų, 

šeimų istorijos“ (žygis 

po Kauną, nemokama)  

Žygio metu vaikai aplankys 

Kauno miesto vietas, pastatus ir 

susipažins su juose gyvenusių 

žmonių istorijomis  

7 – 10 m. mokiniai  

(registracija iki balandžio 19 d. 

daiva.svm@gmail.com  

tel. 8 657 48064, 8 37 323200) 

 

Kauno Algio Žikevičiaus 

saugaus vaiko mokykla 

(Žeimenos g. 58) 

26 Pn 10.00-12.00 Edukacinė programa 

,,Tradicinės popieriaus 

užuolaidėlės” 

(nemokama) 

Vaikai susipažins su lietuviškais 

karpiniais, mokysis panaudoti 

popieriaus užuolaidėles buityje. 

Galės žaisti įvairius mokomuosius 

žaidimus 

6 –11 m. mokiniai 

(registracija iki balandžio 12 d. 

jurgita.ktkc@gmail.com      

tel. 8 673 29741) 

Kauno tautinės kultūros 

centras (A. Jakšto g.18) 

26 Pn 10.00-12.00 Edukacinė programa 

„Daili bačkelė, be jokio 

lankelio. Kas?“ 

(kiaušinių marginimas 

vašku, nemokama) 

 

Vaikai susipažins su kiaušinio 

simbolika lietuvių tautosakoje, 

tikėjimuose, apeigose. Mokysis 

tradicinių margučių raštų bei 

dažymo natūraliomis 

priemonėmis ypatybių. 

8 – 19 m. mokiniai 

(registracija iki balandžio 12 d. 

ktkc.teatrostudija@gmail.com 

tel. 8 37 31 3712) 

Kauno tautinės kultūros 

centro teatro studija  

(Kovo 11-osios g. 108) 

26 Pn 10.00-12.00 Edukacinė programa 

„Pažintis su muzikos 

instrumentais“ 

(nemokama) 

Vaikai susipažins su įvairiais 

muzikos instrumentais 

(fortepijonu, smuiku, gitara, 

violončele, fleita, akordeonu, 

kanklėmis, birbyne, lumzdeliu), jų 

istorija, bus pademonstruota kaip 

groti šiais instrumentais. Dalyviai 

galės patys pamėginti jais groti 

7 – 10 m. mokiniai  

(registracija iki balandžio 19 d. 

mpmm@mpetrausko.kaunas.lm.lt        

 tel. 8 37 312053) 

Kauno Miko Petrausko 

muzikos mokykla  

(Krėvės pr. 54) 

___________________________________________ 
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