
 

 

 

Šilutės sporto mokyklos 2022- 2023 m. mokslo metų sporto šakų treniruočių tvarkaraštis 

SPORTO 

ŠAKA 

TRENERIS DIENOS, VALANDOS VIETA 

Lengvoji atletika   

Lina Leikuvienė 

(20 kont. val.) 

P.  15:00-16:30 (prad. r. g.) (p) 16:45-18:15 (meist. t. g.) 

A.  14:00-14:45 (prad. r. g.) (p) 15:00-16:10 (p) 16:20-17:25 (meist. t. g.) 

T.  14:00-15:30 (prad. r. g.) (p) 15:45-17:15 (meist. t. g.) 

K.  14:00-14:45 (prad. r. g.) (p) 15:00-16:10 (p) 16:20-17:25 (meist. t. g.) 

P.  14:00-15:30 (prad. r. g.) (p) 15:45-17:15 (meist. t. g.) 

Pamario progimnazijos stadionas 

rugsėjis – spalis ir balandis – liepa, 

M. Jankaus pagr. mokyklos sporto 

salė, Rusnės g. 10A manieže lapkritis – 

kovas 

  

 Audrius 

Urmulevičius 

(8 kont. val.) 

P. 16:00 – 17:30 (prad. r. g.) 

A. 16:00 – 17:30 (prad. r. g.) 

T. - 

K. 16:00 – 17:30 (prad. r. g.) 

P.  16:00 – 17:30 (prad. r. g.) 

Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos sporto 

salė rugsėjis – spalis ir balandis – 

liepa, mokyklos stadionas lapkritis-

kovas  

Sunkioji atletika Liudas Čičirka 

(19 kont. val.) 

 

P.  15:15-16:00 (prad. r. g.) 16:15-17:00(p) 17:15-18:45 (meist. u. g.) 

A  15:15-16:00 (prad. r. g.) 16:15-17:00(p) 17:15-18:45  (meist. u. g.) 

T.  15:15-16:00 (prad. r. g.) 16:15-17:00(p) 17:15-18:45 (meist. u. g.) 

K.  15:15-16:00 (prad. r. g.) 16:15-17:00(p) 17:15-18:45 (meist. u. g.) 

P.  15:15-16:00 (prad. r. g.) 16:15-17:45 (meist. u. g.) 

Sunkios atletikos sporto salė 

Vilų g. 13A, Rusnės g. 10A 

Sunkioji atletika  Laimis  

Li-čin-chai 

(19 kont. val.) 

 

P.  15:15-16:45 (meist. u. g.) 17:00-17:45(p) 18:00-18:45 (meist. u. g.) 

A  15:15-16:00 (meist. u. g.) 16:15-17:00(p) 17:15-18:45 (meist. u. g.) 

T.  15:15-16:00 (meist. u. g.) 16:15-17:00(p) 17:15-18:45 (meist. u. g.) 

K.  15:15-16:45 (meist. u. g.) 17:00-17:45(p) 18:00-18:45 (meist. u. g.) 

P.  15:15-16:00 (meist. u. g.) 16:15-17:45 (meist. u. g.) 

Sunkios atletikos sporto salė 

Vilų g. 13A, Rusnės g. 10A 

Baidarių ir 

kanojų 

Romualdas 

Drungilas 

(18 kont. val.) 

 

P.  15:45-17:00 (prad. r. g.)(p) 17:15-19:30 (meist. u. g.) 

A.  15:45-17:00 (prad. r. g.)(p) 17:15-19:30  (meist. u. g.) 

T. -  

K. 15:45-17:00 (prad. r. g.)(p) 17:15-19:30  (meist. u. g.) 

P. 15:45-17:00 (prad. r. g.)(p) 17:15-19:30  (meist. u. g.) 

Irklavimo bazė rugsėjis – spalis  

M. Jankaus pagr. mokyklos sporto 

salė, Rusnės g. 10A manieže lapkritis – 

kovas 

 

 

PATVIRTINTA 

Šilutės sporto mokyklos 

Direktoriaus įsakymu 

2022-09-30 Nr. 1SM-158 



Boksas  Vincas 

Murauskas 

(21 kont. val.) 

P.  15:00-15:45 (prad. r. g.) 16:00-17:15(p) 17:30-18:30 (meist. t. g.) 

A.  15:00-16:30 (prad. r. g.) 17:00-18:15(p) 18:30-19:30 (meist. t. g.) 

T.  15:00-15:45 (prad. r. g.) 16:00-17:15(p) 17:30-18:30 (meist. t. g.) 

K.  15:00-16:30 (prad. r. g.) 17:00-18:15 (p) 18:30-19:30 (meist. t. g.) 

P.  15:00-15:45 (prad. r. g.) 16:00-17:30 (meist. t. g.) 

Bokso sporto salė 

Vilų g. 13A, Rusnės g. 10A 

Tomas 

Olberkis 

(10 kont. val.) 

 

 

P. 14.45-16.15 (prad. r. g.) 

A. 14.45-16.15 (prad. r. g.) 

T. 14.45-16.15 (prad. r. g.) 

K. 14.45-16.15 (prad. r. g.) 

P. 14.45-16.15 (prad. r. g.) 

Bokso sporto salė 

Vilų g. 13A, Rusnės g. 10A 

Dziudo Rimvydas 

Lukošius 

(17 kont. val.) 

P. 16:15-17:45 (meist. u. g.) 

A. 15:15-16:45( prad. r. g.)17:00-18:10 (p) 18:20-19:25 (meist. u. g.) 

T. 15:15-16:45 ( prad. r. g.) 17:00-18:10 (p) 18:20-19:25 (meist. u. g.) 

K. 15:15-16:45 ( prad. r. g.) 17:00-18:10 (p) 18:20-19:25 (meist. u. g.) 

P.  - 

Dziudo sporto salė 

Žalgirio g. 16, Rusnės g. 10A 

 

Stalo tenisas Artūras Silius 

(12 kont. val.) 

P.  16:20-17:05 (prad. r. g.) (p) 17:20-19:05 (meist. u. g.) 

A.  - 

T.  16:20-17:05 (prad. r. g.) (p) 17:20-19:05 (meist. u. g.) 

K. 16:20-17:05 (prad. r. g.) (p) 17:20-19:05 (meist. u. g.) 

P.  16:20-17:05 (prad. r. g.) (p) 17:20-18:05 (meist. u. g.) 

Pamario progimnazijos sporto salė, 

mokyklos stadionas 

 

Rankų lenkimas  Aleksandras 

Pancerovas 

(6 kont. val.) 

P. 16:15-18:30 

A.   

T. 16:15-18:30 

K.   

P.   

Turizmo ir paslaugų verslo mokyklos 

sporto salė, Tilžės g. 32 

Žirginis sportas Gedmantas 

Grygelis 

(10 kont. val.) 

P. 17:00-18:50 

A. 17:00-18:55 

T. 17:00-18:50 

K. 17:00-18:55 

P.  - 

Užlieknių g. 8, Juknaičių km. Šilutės r. 

 

 

 


