
Mažeikių moksleivių namai 

NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PRIEMONIŲ PLANAS 

2021 m. KOVO MĖNESIUI 

Eil. 

nr. 

Programos 

pavadinimas, 

studijos (būrelio) 

mokytojas 

Ugdymo priemonės, būdai, metodai (kaip ir 

kokiu būdu bus  pateikiamos užduotys, kokios 

programos bus naudojamos) 

Numatomos veiklos, jų rezultatai, 

grįžtamasis ryšys, refleksijos būdai 

Pastabos 

1. Muzikos studija ISO, 

mokytojas Andrius 

Krivickas 

Tiesioginės pamokos su ugdytinių grupėmis 

sutartu laiku Zoom platformoje. Pasiekiamas 

savo darbo laiku I, II ir IV nuo 13:30 iki 20:00 

Zoom ID 588-063-6648. Mokomosios 

medžiagos pateikimas video formatu 

www.youtube.com platformoje. Nuorodos bus 

išsiųstos į FB grupes arba el. paštus.  

Padalomosios medžiagos pateikimas Google 

drive platformoje arba tiesiogiai Facebook 

Messenger sukurtose grupėse. 

Mažiesiems padalomoji ir visa kita su ugdymu 

susijusi medžiaga bus isšsiųsta į tėvų el. paštą. 

Užduotys virtualioje muzikos kūrimo 

programoje http://www.audiosauna.com/studio/ 

Planuojamos kovo mėnesio temos: 

 Dainos „Arbata“ mokymasis. 

Vaikai mokysis gitaros akordus, 

vokalo partijas, klavišinių partijas, 

jungsis į ritmo grupes. 

 „Cielito Lindo“ kūrinio 

mokymasis. Gitaros, tabulatūros 

mokymasis, ritmo pratimai, 

grojimas su fonograma. 

Laukiamas grįžtamasis ryšys:  

1. Pasiekimų ir rezultatų vertinimas, 

pastabų pateikimas „live“ pamokose.  

2. Pačių ugdytinių nusifilmuotų ir 

atsiųstų video filmukų vertinimas. 

3. Sukurtų muzikinių projektų pateikimas 

mp3 formatu. 

 

Mokytojo kontaktai 

Tel. 8 612 52963 

 

andrius.krivickas@gmail.com 

 

Fb: Andrius Krivickas 

ZOOM ID 588-063-6648 

2. Dainos studija 

,,Kregždutė“ 

 mokytoja Eleonora 

Kirkilienė 

Užduotys bus teikiamos sinchroniniu, 

asinchroniniu ir mišriuoju būdu naudojant el. 

paštą, video, garso įrašus, žinutes programų 

ZOOM,  WhatsApp, Skype,  YouTube pagalba. 

Planuojama su „Kregždutės“ studijos 

solistais dalyvauti Mažeikių kultūros 

centro kovo 11 d. šventėje. 

Ugdytiniai pateiks mokytojui video arba 

tiesioginiu transliavimu atliktas solo 

užduotis arba atsiskaitys jiems priimtinu 

kitu būdu. Seks užsiėmimus, vykstančius 

sinchroniniu mokymosi būdu ir juose 

dalyvaus pagal galimybes. 

 

Tel. 8 610 26803 

http://www.audiosauna.com/studio/


3. Šokių studija „Solo“, 

mokytoja Inga 

Krikščiukienė, 

koncertmeisterė 

Jurgita Jurevičienė 

Ugdymo priemonės: kompiuteris, planšetė, 

telefonas, gimnastikos kilimėlis, jogos kortelės. 

Ugdymo metodai: 

Individualus mokinių darbas. Įvairių programų 

pagalba mokiniams bus pateiktos jau paruoštos 

užduotys, o jas atlikti turės savarankiškai. 

Grupinis darbas (pratimų, jų derinių atlikimas su 

grupe kartu, prisijungus per spec. programas). 

Užsiėmimai vyks naudojant programas: 

www.zoom.us 

www.facebook.com 

www.messenger.com 
www.youtube.com  
www.tiktok.ocm 

Muzika užsiėmimams, foto ir kita medžiaga 

veikloms ir jų ataskaitai bus rengiama 

koncertmeisterės pagalba. 

Planuojama dalyvauti: 

1.  Iššūkyje „Špagatas iki pavasario".  

2. Su Toskanos (Italija) lietuvių 

bendruomene jungiamės į projektą, 

skirtą Kovo 11-ąjai paminėti 

„Lietuviai, šokam kartu!"  

4.  Nuotoliniame vaikų kūrybos šokių 

konkurse „Šoku Lietuvai". 

4. Nuotoliniame Respublikiniame šokių 

konkurse „Pavasarinė šokių pynė" 

(Vilkaviškis).  

5. Talentų festivalyje „Vaikai 

vaikams" (Vilnius)  

6. Ruošimasis nuotolinėms 

Pasaulinėms Linijinių šokių varžyboms 

(Ispanija).  

7. Linijinių šokių programos „Palanga 

2021" mokymas. 

8. Šokių improvizacijos įvairiomis 

vaikų pasiūlytomis temomis.  
Pradinių klasių ugdytiniai fiziškai 

sustiprės atlikdami ir  išmokdami „Vaikų 

Jogos“ pagrindines pozas. Žingsnių 

trenažus atliks pagal koncertmeisterės 

parengtas muzikas. Mokysis įvairių šokių 

žingsnių ir derinių. Dalyvaus 

internetiniuose šokių konkursuose. 

Kaip atlieka užduotis, tėvai filmuos, 

fotografuos ir įrašus  talpins į studijos 

grupę. 

Vyresnių klasių ugdytiniai fiziškai stiprės 

atlikdami mankštos ir tempimo pratimus, 

mokysis pasirinktus šokių fragmentus. 

Visa veikla bus fotografuojama, 

filmuojama ir talpinama į  socialinius 

tinklus. 

Tel. 8 685 83102 

mokosi@gmail.com 

 

Facebook paskyra:  

Šokių studija „Solo“ 
 

http://www.zoom.us/
http://www.facebook.com/
http://www.messenger.com/
http://www.youtube.com/
http://www.tiktok.ocm/
mailto:mokosi@gmail.com


4. Jaunųjų žurnalistų 

dirbtuvės, 

mokytoja Virginija 

Steponavičienė 

Socialiniai tinklai (Facebook platformoje 

sudaryta moksleivių ir jų tėvų uždara grupė), 

messenger žinutės, el. paštas, Zoom programa. 

Kovo mėnesį Jaunųjų žurnalistų dirbtuvių 

auklėtiniai mokysis kurti tinklalaides 

(podkastus). 

Mėnesio tema: Tinklalaidžių kūrimas: 

savasties, techninių galimybių, temų 

paieška; stilistikos ypatumai; podkasterio 

asmenybės raiška. 

Ir toliau pagrindinis dėmesys bus 

skiriamas rašytiniams tekstams: 

straipsniams, dienoraščiams, istorijoms 

rašyti, knygai kurti. 

Moksleivių darbai bus talpinami viešame 

facebook puslapyje „Jaunųjų žurnalistų 

dirbtuvės“; YouTube platformoje laidų 

įrašai „Diagnozė: ateitis“. 

Vyks laidų peržiūra, analizė. 

 

Tel. 8 624 47035 

virginija.stepone@gmail.com 

 

Facebook paskyra: 

Jaunųjų žurnalistų dirbtuvės 

 

5. Šokių studija 

„Saulė“, 

mokytoja Ramutė 

Plonienė, 

koncertmeisterė 

Janina Kalendrienė 

Priemonės: kompiuteris, planšetė, mobilus 

telefonas. Bus skiriamos mokymosi užduotys, 

teikiama teorinė ir  praktinė medžiaga 

pasirinktoje virtualioje erdvėje. Vyks išmoktų 

šokių derinių kartojimas, improvizacinės 

pamokos, naujų žingsnių bei derinių mokymasis 

online, savarankiškos užduotys bus skiriamos 

naudojant YouTube, kūno stiprinimo ir 

lankstumo pratimai visai grupei – Zoom 

mokymo platformoje. Užduotys bus teikiamos 

sinchroniniu, asinchroniniu ir mišriuoju būdu, 

naudojant garso, vaizdo  įrašus, el. paštą, žinutes. 

Messenger, Viber, Skype,  YouTube,  Zoom 

programose. Komunikacija su tėveliais vyks 

facebook, messenger sukurtose tėvelių grupėse.  

Muzika užsiėmimams, foto ir kita medžiaga 

veikloms ir jų ataskaitai parengiama 

koncertmeisterės pagalba. 

Planuojama dalyvauti: 

 1. 2021 – 03-07 Tarptautiniame menų 

konkursė Kazachstane „Astana Grand 

Festival“. 

2. 2021 – 03- 10 Respulikiniame vaikų 

muzikos, šokio ir teatro festivalyje 

„Vaikai vaikams“ Vilnius. 

3. 2021 – 03-12 Nuotolinio vaikų 

kūrybos šokių konkurso, skirto 

Lietuvos nepriklausomybės dienai 

paminėti „Šoku Lietuvai“ 

organizavimas. 

4. 2021 – 03-20 IX Respublikiniame 

festivalyje konkurse „Pavasarinė šokių 

pynė 2021“ Vilkaviškis. 

5. 2021 – 03-26 Respublikiniame vaikų 

ir mokinių nuotoliniame šokių 

konkurse festivalyje „Šokio fiesta 2021 

Raseiniai“. 

Vyresnieji ugdytiniai  jungiasi prie  

sutartų mokymosi platformų, dalyvauja 

Tel. 8 610 438223 

ramutiaxx@gmail.com 

janina.kalendr@gmail.com 

 

Facebook paskyra: 

Ramutė Šokių Studija Saulė 

mailto:virginija.stepone@gmail.com
mailto:ramutiaxx@gmail.com
mailto:janina.kalendr@gmail.com


grupinėse ir papildomose individualiose 

pamokose. Vyks išmoktų šokių derinių 

kartojimas, improvizacinės pamokos, 

naujų žingsnių bei derinių mokymasis. 

Apšilimas vyks pagal koncertmeisterės 

parinktą muziką. Paskirtas užduotis  

mokytojai pateiks jiems priimtinu būdu 

iki sutartos datos. 

(5-8 metų šokėjų atliktas užduotis pateiks 

tėveliai jiems priimtinu laiku ir būdu). 

Kūrybinės užduotys individualiai ir  

grupėse. 

 

6. Dailės studija,                 

mokytoja Genė 

Brasienė 

Sukurtų „Facebook“ grupių MMN DAILĖS 

STUDIJA (4-9kl) ir MMN dailės studija (1-5kl) 

pagalba mokiniai gaus iš mokytojo užduotis, 

galės demonstruoti savo darbus, rengti virtualias 

piešinių parodas; kūrybos atlikimo eigą, galės 

konsultuotis su mokytoja ir bendrauti 

tarpusavyje. 

Užduotis mokytoja taip pat pateiks ir 

elektroniniu paštu bei Messenger žinučių 

pagalba. 

Moksleivių namų svetainėje 

www.moksleiviunamai.lt bus publikuojamos 

ugdytinių dailės kūrybinių darbų parodėlės. 

Planuojamos temos: 

Mokomės iš dailininkų: 

 Portretas pagal pasirinktą 

dailininką 

 Žmogaus profilis „Egiptietis“ 

 Verbos 

 Plastinė raiška „Paukščiai“ 

 Plastinė raiška „Vandenų diena“ 

„Medūzos“ 

Facebook grupėse vaikai pademonstruos 

įvykdytas užduotis, atsiųs eskizų ir 

užbaigtų darbų nuotraukas, darbo eigos 

video. 

Klausimų, pasitarimo, pokalbio ir 

diskusijos pagalba (el. paštas, messenger) 

išsiaiškins užduočių atlikimo eigą, 

pasiektus rezultatus. 

Mažiesiems ugdytiniams bendrauti padės 

tėveliai. 

Vaikai toliau kviečiami būti 

sveikatingumo projekto dalyviais 

„Sveikata visus metus“. Kovo mėnesio 

tema „Jaunas judėsi - senas 

nesigailėsi“. 

Tel. 8 618 53022 

genute.brasiene@gmail.com 

Facebook paskyra: 

MMN dailės studija (4-9kl) 

MMN dailės studija (1-5kl) 

 

http://www.moksleiviunamai.lt/
mailto:genute.brasiene@gmail.com


Respublikinio piešinių konkurso 

“Žemės pasakojimai 2021”, Tema 

„Gamta gydo” organizavimas. 

 

7. „Žalioji“ studija, 

mokytoja Nijolė 

Plaušinienė 

Individualus ir grupės darbas elektroniniu paštu, 

FB grupėje, pokalbiai telefonu, tiesioginis 

bendravimas Messenger programos pagalba. 

Sukurta „Žaliosios“ studijos uždara moksleivių ir 

jų tėvų grupė FB, kur galima bus pademonstruoti 

ugdytinių kūrybinius darbus, kitas veiklas. 

Planuojama ruoštis ir dalyvauti: 

Akcijoje „Pavasariniai gaisrai - didelė 

nelaimė mūsų gamtai".  

Kūrybiniai darbai Pasaulinei vandens 

dienai „Vanduo - gyvybė". 

Viktorina, skirta Pasaulinei Žemės 

dienai „Mano Žemė". 

Nuotolinis bendravimas paremtas 

individualiais ir grupių pokalbiais, 

laiškais, nuotraukomis, aptarimais, 

veiklos analize. 

 

Tel. 8 682 54791 

n.plausiniene@gmail.com 

Facebook paskyra: 

„Žalioji" studija 

8. Studija „Smaližius“, 

mokytoja Laimutė 

Stonkuvienė 

Grupių ir individualus darbas vykdomas 

Facebook programoje sukurtoje grupėje 

STUDIJA SMALIŽIUS.  

Messenger žinučių pagalba ir elektroniniu paštu 

mokytoja komunikuoja su ugdytiniais ir jų 

tėvais: persiunčia informaciją, užduotis; teikia 

konsultacijas dėl  užduočių atlikimo. 

Kove planuojamos temos apie Velykų 

papročius ir tradicijas, pokalbiai apie 

Velykų valgius, šventinį Velykų stalo 

serviravimą ir dekoravimą. Vaikams bus 

pasiūlyta įvairių receptų ir video 

pamokėlių apie įvairių valgių ruošimą 

šventei: pyragų, desertų, valgių su 

kiaušiniais gaminimą. Taip pat bus 

pamokėlės ir apie margučių marginimą. 

Pagal mokytojos pateiktas užduotis 

(pagal galimybę) ugdytiniai gamins ir 

fotografuos procesą ,o foto įkels į FB 

bendrai diskusijai arba individualiai - 

mokytojai į Messenger žinutę. 

Vyks grupės pokalbiai, žinių ir įgytų 

gebėjimų, darbo įspūdžių pasidalijimas, 

pokalbiai, diskusijos. 

Tęsiamas dalyvavimas sveikatingumo 

projekte „Sveikata visus metus“. Kovo 

tema „Jaunas judėsi - senas 

nesigailėsi“.  

 

Tel. 8 682 56695 

stonklaimute@gmail.com 

 

Facebook paskyra: 

STUDIJA SMALIŽIUS 

mailto:n.plausiniene@gmail.com


9. Vaikų studija 

„Nykštukas“, 

mokytoja Laimutė 

Stonkuvienė, 

koncertmeisterė 

Jurgita Jurevičienė 

Užduotys (praktinės kūrybinės, muzikinės) 

pateikiamos rekomendacinio pobūdžio, 

pasirinktinai tėvelių nuožiūra. 

Bendraujama Fb sukurtoje uždaroje grupėje 

Vaikų studija Nykštukas. 

Atsižvelgiant į pageidavimus bus 

demonstruojami vaikų darbeliai Moksleivių 

namų internetinėje svetainėje. 

Nykštukams kovo mėnesį planuojamos 

temos: 

 Mano tėvynė - Lietuva 

 Mano gimatasis miestas 

 Aš ir gamta. Gamtos reiškiniai 

 Šventiniai darbeliai ir dainelės, 

skirtos Velykoms 

 Margučiai ir jų marginimas. 

Fotonuotraukos, filmuota medžiaga ir 

pastebėjimai apie vaiko atliktus darbelius 

tėvelių nuožiūra siunčami į Fb grupę ar 

messenger pasidalinimui, diskusijai. 

Individualiai aptarti vaiko gebėjimus 

galima bus el. paštu ir telefono pokalbiu. 

Kūrybiniai darbeliai apie pavasarį. 

Sveikatingumo projekto dalyviai 

„Sveikata visus metus“. Kovo tema 

„Jaunas judėsi - senas nesigailėsi“. 

 

Tel. 8 682 56695 

stonklaimute@gmail.com 

 

Facebook paskyra: 

Vaikų studija Nykštukas 

10. Vaikų studija 

,,Gandro namas“- 

Muzikos žaismas, 

mokytoja Jurgita  

Jurevičienė 

Užduotys bus teikiamos mišriuoju  nuotolinio 

ugdymo būdu Facebook grupėje, Messenger 

žinutėmis, nuotraukų, aprašymų, video, garso 

įrašų pateikimu. Priemonės ugdytiniams 

parenkamos lengvai randant namų buityje ir 

lengvai pasigaminant. 

Kovo mėnesį planuojama: 

 Muzikinių instrumentų 

gaminimas namuose „Lietaus 

vamzdis“, „Velykinis barškutis“. 

Įvairūs judesiai, kurie padeda 

išgauti kuo įvairiausi garsai. 

Ritminis ir garsinis pritarimas. 

 Pavasarinės dainelių temos: 

„Šviečia saulytė“, „Vabalo 

namas“. 

Vyks studijos vaikų nuotaikingas 

tikslingas užimtumas, ugdymas namų  

karantino metu, socializacija 

informacinių technologijų pagalba. 

Refleksijos būdai: nuotraukos, video, 

komentarai, klausimai-atsakymai 

tarpusavyje ir su mokytoju. 

 

Tel. 8 686 93264 

Facebook paskyra: 

Gandro namas 

 

mailto:stonklaimute@gmail.com


Vaikų studija 

,,Gandro namas“- 

„Aš ir žaidimas“, 

mokytoja Justina 

Petrikaitė-Gedutienė 

Užduotys bus teikiamos įvairiais  nuotolinio 

ugdymo būdais Facebook grupėje: Messenger 

žinutėmis, nuotraukų, aprašymų, video, nuorodų 

į atitinkamus interneto puslapius pateikimu. 

Kovo mėnesį planuojamos temos: 

 Piešimas panaudojant virtuvės 

įrankius ir kitokius saugius vaikui 

namų reikmenis. 

 Popieriaus ritinėlio aplikavimas iš 

spalvoto popieriaus iškirptomis 

gėlėmis. 

 Sensorinio maišelio gaminimas iš 

šaldymo maišelio. 

Messenger žinučių ir video pagalba vaikų 

tėveliai pademonstruos, kaip sekėsi atlikti 

namuose kūrybines ir žaidybines 

užduotėles, kokiomis priemonėmis 

naudojosi. Pasidalins įspūdžiais, 

padiskutuos su mokytoja apie teigiamas ir 

kitokias vaikų emocijas, įgūdžius. 

Tel. 8 626 84140 

 

Facebook paskyra: 

Gandro namas 

 

Vaikų studija 

„Gandro namas“- 

„Judesys ir 

emocijos“, 

mokytoja 

Justina Petrikaitė-

Gedutienė 

Ugdymo priemonės naudojamos tokios, kurias 

galimai ugdytiniai turi savo namuose (pvz.: 

kamuolys, kilimėlis, skalbinių segtukas, 

dubenėlis ir pan.). Jos parenkamos ir siūlomos 

atsižvelgiant į ugdymo proceso temų 

išplanavimą. 

Socialinio tinklo Facebook tikslinėje grupėje bus 

pateikiamas siūlomų užduočių aprašymas, video 

įrašas su demonstruojamomis užduotimis. 

Ugdytiniai kartu su tėvais jiems patogiu laiku 

(asinchroninis mokymo būdas) turės galimybę 

įrašus peržiūrėti ir atlikti užduotis. 

Planuojama nuotolinė veikla: 

 Metimas į taikinį. Namuose 

pagaminto pupų/žirnių maišelio 

metimas iš įvairių atstumų ir 

padėčių. 

 Gyvūnų imitaciniai judesiai. 

Peržiūrėjus įrašus ir atlikus juose 

pateiktas užduotis, laukiami ugdytinių 

tėvų atsiliepimai, kaip sekėsi atlikti 

užduotis, bus vykdomas konsultavimas ir 

diskusijos. Bendro susitarimo atveju tėvai 

gali filmuoti savo vaikus užduoties 

atlikimo metu ir taip reflektuoti su 

mokytoju. 

Tel. 8 610 29070 

petrikaitegedutiene@gmail.com 

 

Facebook paskyra: 

Gandro namas 

 

Pokalbių su tėvais metu, gali 

keistis užduoties pateikimo 

būdai ir refleksijos būdai. 

Studija „Gandro 

namas“- 

 „Miklios rankelės, 

greitos kojelės“, 

mokytoja Inga 

Krikščiukienė 

Individualus darbas. Bus pateiktos jau paruoštos 

užduotys: kaip atlikti darbelius iš priemonių, 

kurias turim namie, pirštukų mankštelės, šokių 

judesiai. Atlikimas savarankiškas. Užsiėmimai 

vyks naudojant programas: 

www.facebook.com 

www.messenger.com 
www.youtube.com 

Kovo mėnesio planuojamos nuotolinio 

ugdymo temos: 

 „Oliziukų“ gamyba, auginimas 

Šokis „Lietutis“ 

 Parskrendančių paukščių 

stebėjimas, garsų klausymas. 

Šokis „Paukščių diskoteka“ 

 Namuko/slėptuvės statymas 

Tel. 8 685 83102 

mokosi@gmail.com 

 

Facebook paskyra: 

Gandro namas 

 

mailto:petrikaitegedutiene@gmail.com
http://www.facebook.com/
http://www.messenger.com/
http://www.youtube.com/
mailto:mokosi@gmail.com


 „Virtuvės šefai“, šokis „Virė, virė 

košę“ 

Stengsis ir toliau tobulinti smulkiosios 

motorikos bei sensomotorinius įgūdžius. 

Atliks įvairius darbelius. Tėvai atliktus 

darbus filmuos, fotografuos ir įrašus 

talpins į studijos grupę. 

11. Teatro studija        

„Atžalynas“, 

mokytoja Daiva 

Jaškulienė 

1. Nuotolinės pamokos su grupėmis nurodytu 

darbo laiku Zoom platformoje. 

2. Ugdymo proceso metu mokymosi medžiaga 

pateikiama iš asmeninio archyvo ir video 

formatu iš www.youtube.com.  

3. Padalomoji medžiaga pateikiama tiesiogiai 

Facebook Messenger sukurtose grupėse.  

Palnuojamos nuotolinio ugdymo  temos: 

 Personažo kūrimas: amžius, 

profesija, pomėgiai atskleis 

asmenybę. 

 Sukurto personažo dienos istorija. 

Atliktas darbas bus vertinimas, 

aptariamas, pastabos pateikiamos 

grupėje ir individualiai. 

Vykdomas į Facebook Messenger grupę 

įkeltų ugdytinių filmuotų, fotografuotų 

darbų vertinimas. 

Toliau vykdomas individualus ir grupinis 

nuotolinis kūrybinis darbas, vaidmenų 

rengimas spektakliams. 

 

Mokytojos kontaktai: 

Tel. 868375183 

 daivast@inbox.lt 

Facebook paskyra: 

Daiva Jaškulienė 

ZOOM ID: 898-322-3572 

12 Kompiuterinis 

ugdymas-robotika, 

mokytojas Rolandas 

Mikulskis 

 

Visos užduotys  pateikiamos per 
classroom.google.com 

 

Respublikinio piešinių konkurso 

„Žemės pasakojimai 2021”, Tema 

„Gamta gydo” organizavimas. 

Atliktas užduotis moksleiviai talpina toje 

pačioje classroom.google.com platformoje. 

Visi įvertinimai ir pastebėjimai bus 

matomi classroom.google.com aplinkoje. 

 

Moksleiviai konsultuojami 

Zoom, teamviewer, telefono ir 

el. pašto programų pagalba. 

13. Renginių 

organizavimo studija 

„Akimirka“, 

mokytoja Stasė 

Barkuvienė 

Tiesioginis bendravimas Messenger programos 

pagalba: video konferencijų būdu, žinučių ir 

pokalbių pagalba. 

Sukurta uždara grupė „Akimirka“ Messenger 

programoje. 

Žalioji iniciatyva „Ką manai ir darai 

tu?“ - pasaulinei Žemės dienai 

paminėti. 

Tiesioginė žodinė komunikacija grupėje: 

diskusija, aptarimai, mokomosios 

medžiagos analizė. 

Tel. 8 612 53834 

Messenger grupė AKIMIRKA 

 

http://www.youtube.com/
mailto:daivast@inbox.lt

