Žaliosios mokyklos bendruomenės

Geltonųjų puslapių tikslas – pristatyti bendruomenės narių veiklas, paslaugas ir verslus, kad
padėtume jiems stiprėti. Sėkmingi ir bendradarbiaujantys tėvai galėsime daugiau paremti ir pačią
mokyklą.

Geltonieji puslapiai

Geltonuosius puslapius rasite internete: www.zaliojimokykla.lt/bendruomene/geltonieji-puslapiai/.
Čia galite pateikti informaciją apie savo veiklą užpildydami klausimyną.
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Darbovietės pavadinimas (arba individuali
veikla)

Veiklos (prekių, paslaugų) aprašymas
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Interneto arba FB svetainė

Vardas, pavardė

Telefonas, el. pašto adresas

Žaliąją mokyklą lankantys Jūsų
vaikai

Jūsų asmeniniai pomėgiai, interesai

GAMYBA, PREKYBA

Parduotuvė Žaliavalgis.lt, UAB Dovanų
stotelė

Gaminame grikių lukštų pagalves ir čiužinius suaugusiems ir vaikams, medicininius čiužinius,
www.grike.lt
priemones nuo pragulų.
www.zaliavalgis.lt; FB
Virtuvės prietaisų ir sveiko maisto parduotuvė
Zaliavalgis.lt

UAB Montis Magia

Keliavimo, turistavimo įranga, rūbai, batai ir alpinistinė įranga
Ekologiška lubinų kava

UAB Metras (prekinis ženklas "Grikė")

Andrius Simonaitis

861570706, andrius@grike.lt

Martynas (Žalioji Viva), Tomas
(Miško), Matas (Draugų)

Reiki, joga, kelionės

Dovilė Turčinavičienė

86521562740; info@zaliavalgis.lt

Milda (Džiaugsmo)

Žoliavimas, siuvinėjimas

www.montismagia.lt

Eugenija Saženytė (Auga)

869912424, augaliuke@gmail.com

Aleksandras (Džiaugsmo)

Orientavimosi sportas (bėgte ir slidėmis)

FB Lubinų kava

Inga Rastauskienė

862288292 ingusia@gmail.com

Aronas (Džiaugsmo)

KOMPIUTERIAI / IT
Informacinės technologijos (kaip hobis)

Interneto svetainių, nesudėtingų specializuotų duomenų bazių kūrimas

Donatas Glodenis

868544611, dg@lapas.info

Vincas (Žalioji), Elzė (Džiaugsmo)

Programavimas, interneto svetainių
kūrimas

Svetainių ir sistemų kūrimas, programavimas. Kompiuterinė grafika.

Marius Žemaitis

868571177, markoze.arts@gmail.com

Urtė (Džiaugsmo), Simonas (Ž.Viva)

Žaidimai, mokslinė fantastika, tikėjimas

MAISTAS, KELIONĖS, POILSIS, LAISVALAIKIS
Upė( Saulės kl.), Rojus ( Žalioji Viva),
Kelionės
Meda ( Žalioji)
Martynas (Žalioji Viva), Tomas
(Miško), Matas (Draugų)
Gaia (Žalioji), Lia (Džiaugsmo), Talis
Euritmija, šokiai, kelionės, knygos, kinas
(Draugų)

UAB Kelionių fėjos

Poilsinės ir pažintinės kelionės. Slidinėjimas.

www.kelioniufejos.lt

Marija Pipiraitė - Grumbinė

+370663 54434

Kaimo turizmo sodybos nuoma

Sezono metu (nuo gegužės - iki rugsėjo) nuomojame kaimo turizmo sodybą (vienkiemyje)
su pirtimi. Ji yra Dzūkijos nacionaliniame parke, 3 km nuo Merkinės.

www.kurmiskiusodyba.lt

Vilma Kraelskaitė

862055412, kurmiskiusodyba@gmail.com

Vaikų darželis Žemės aidas

Virtuvės darbo organizavimas, maisto ruošimas

Goda Pėstininkaitė

869280738, godapestininkaite@gmail.com

Lietuvos kariuomenė, karininkas

Reikalui esant, galiu organizuoti išgyvenimo stovyklą.

Romanas Songaila

868622176, romanas.songaila@mil.lt

Ąžuolas (Draugų)

MENAS, DIZAINAS, AMATAI
Fotomenininkė, dizainerė

Vedu privačias fotografijos ir grafinio redagavimo pamokas, grupinius kursus, seminarus,
dalyvauju vertinimo komisijose. Dirbu su microstoskais (fotobankais).

www.vetre-studio.com

Vėtrė AntanavičiūtėMeškauskienė

861277660 a.vetre@gmail.com

Gruodė (Miško)

Joga, ezoterika, shibori, suminagashi,
akvarelė, kelionės, kalnų turizmas (buvo
iki vaikų ;))

Všį Atvirosios fotografijos dirbtuvės

Analoginė (neskaitmeninė) fotografija, meninis medžio apdirbimas, mokytojavimas

www.afd.lt

Gintas Kavoliūnas

868444076

Julius (Žalioji), Gabija (Saulės)

Žvejyba, grybavimas

Šokis

Šiuolaikiniai šokiai, šokio terapinės praktikos

Ugnė Piaseckienė

uga.kres@gmail.com

Ainis (Džiaugsmo), Vilius (Draugų)

Siuvimas, akmenys, kelionės

UAB Trinity Time

Drabužių dizainas

www.zebraicansee.com;
instagram: houseofvegetarians

Ieva Juodelytė

ievajuodelyte@gmail.com

Domicelė (Džiaugsmo)

Idėjų generavimas ir įgyvendinimas

Tekstilinės lėlės

Kuriu tekstilines rankų darbo lėles

FB Mood Doll

Jolanta Paulauskienė

868049866
jolantaipaulauskienei@gmail.com

Vakaris (Draugų)

www.adatine.lt,
AdatineClothing.etsy.com,
adatine.dawanda.com

Elena Nekrošienė

helloadatine@gmail.com

Jurgis (Miško), Elžbieta (Draugų)

FB Jurgafelt

Jurga Mozūrienė

867304557

Linas (Žalioji kl.)

Žilvinas Čaplikas

868460604

Ąžuolas (Žalioji Viva), Amarilė
(Džiaugsmo)

Rankų darbo drabužių kūrimas ir pardavimas Rankų darbo drabužiai visai šeimai
Jurgafelt

Rankų darbo vienetiniai drabužiai ir vilnos ir šilko

Ansamblis "Lietuva"

Groju birbyne

Ind. veikla - "Kukučia"

Megzti žaislai, papuošalai, kitos smulkmenos. Vaistiniai sirupai ir vaistažolės.

Zita Dudutytė

861028779, kukuciacrafts@gmail.com

Nojus (Žalioji)

Individuali veikla

Reklamos dizainas, maketavimo, spausdinimo paslaugos

Dainius Šukys

865226699 dainiausdizainas@gmail.com

Emilis (Džiaugsmo klasė)

Individuali veikla, garso aktorė

Audio reklamos, filmų garsinimas

Dalia Šukienė

861842106, dalija3@yahoo.com

Emilis (Džiaugsmo klasė)

Tapyti žaisliniai ir tikri baldai

Ištapyti žaisliniai baldeliai lėlėms, o taip pat ir standartinio dydžio ištapytos kėdės (baldai).

Jovita Večkytė-Šiukštienė

866244185, jovitaveckyte@gmail.com

Amelija (Saulės)

FB Kukucia.uzsuk

FB Rainbow Art Boutique

Sodininkystė, rašau blogą apie savą
kiemą mieste Rankoszemej.lt

Rankdarbiai, knygos, stalo žaidimai
Turizmas, fotografija, dailė,
sodininkystė, bitininkystė, žvejyba
Ajurveda, masažai, vegetarinė mityba,
rankdarbiai, turizmas
Aura-Soma, Sielos koliažo technika,
piešimas, tapymas, Reiki, energetinė
medicina, meditacija, interjero dizainas,
Feng Shui, maisto gaminimas, muzika,
augalai, bėgimas

PASLAUGOS - ADMINISTRAVIMAS, INFORMACIJA, MARKETINGAS, TEISĖ, ŽINIASKLAIDA

868364764, justina.paluckiene@gmail.com

Gaja ( Miško)

Kelionės, rankdarbiai, knygos, mada,
fotografija, žvakių gamyba,
aromaterapija. Gaminu žaislus.

www.aipt.lt;
https://business.facebook.com/ai Nauris Treigys
ptlt/

8614 60796, naurisenator@gmail.com

Gertrūda (Žalioji), Augustas
(Džiaugsmo)

Drožinėjimas, astronomija, knygos

www.teisekitaip.lt

Marius Navikas

868533724, advokatas@teisekitaip.lt

Gerda (Saulės), Sandra (Žalioji Viva)

UAB Varlė, vyr. buhalterė

Atsakinga už visus įmonės finansus

www.varle.lt

Internetinis puslapis - blogas Apie
investavimą paprastai

Internetinis puslapis apie investavimą į vertybinius popierius, NT, alternatyvus investavimas.
Mokomieji straipsniai, investicinės idėjos, analitinė medžiaga, naujienos.

Advokato Mariaus Naviko kontora

Teisinės paslaugos, klientų atstovavimas teismuose, valstybinėse įstaigose, konsultavimas
šeimos teisės, paveldėjimo ir pan. klausimais

Justina Paluckienė

Santykių psichologija, vyrų grupės, moto
kelionės, šachmatai, biliardas
Santykių psichologija, moterų ratai,
ritualinės pirtys

UAB Naujas ūkio Mazas

Įmonių finansų tvarkymas, finansiniai sprendimai verslui, tarptautinė prekyba su NVS šalimis. www.teisekitaip.lt

Sigita Adomaitytė Navikienė

865212333, naujas.mazas@gmail.com

Gerda (Saulės), Sandra (Žalioji Viva)

AB Swedbankas

Personalo valdymas, kompetencijų plėtra, organizacijos plėtra

Eglė Tamošauskienė

861596700, pipiriske@yahoo.co.uk

Upė (Miško)

Skaitymas, politika, neuromokslas

Advokatas / Advokato Roko Janausko
kontora

Teisinė pagalba (teisinės paslaugos, atstovimas teismuose)

Rokas Janauskas

+37069947901 / rokas@janauskas.lt

Aras (Draugų kl.)

Žygiai, gamta, burlentės, joga

www.janauskas.lt / FB:
@zinoksavoteises

Darbovietės pavadinimas (arba individuali
veikla)

Veiklos (prekių, paslaugų) aprašymas

Interneto arba FB svetainė

Vardas, pavardė

Telefonas, el. pašto adresas

Žaliąją mokyklą lankantys Jūsų
vaikai

Jūsų asmeniniai pomėgiai, interesai

DRAUDIMAS
860097616, ilona.razgunaite@gmail.com

Laima (Draugų kl.)

Knygos, kinas, koncertai, intuityvioji
pedagogika (žaidimai ir pan.),
psichologija, bėgiojimas, joga

Margarita Smirnovienė

861559925, gym@montismagia.lt

Gerardas (Džiaugsmo)

Laipiojimas ir aktyvus laisvalaikis

www.pazinimoslenis.lt

Virginijus Varkalis

860587470, v.varkalis@gmail.com

visa Džiaugsmo kl.

www.aikido-aidas.lt

Kęstutis Stankūnas

869999764, kestas@aikido-aidas.lt

Jogintas (Žalioji Viva)

Karilė Levickaitė

869977669

Barbora (Žalioji) ir Severa
(Džiaugsmo)

Aistė Samulienė

861306177, aiste.samuliene@gmail.com

Saulius (Saulės kl.)

Labai gera šokti, nardyti spalvose ir
braidyti pievose
Suomių kalbos mokymas

If P&C Insurance AS filialas

Negyvybės (turto) draudimo paslaugos

www.if.lt

UAB "Montis magia"

Laipiojimo sporto veiklos - laipiojimo salė ir treniruotės vaikams, renginiai

www.montismagia.lt

Individualiosios psichologijos konsultantas

Individualios psichologinės konsultacijos, mokymai

Aikido mokykla "AIDAS"

Aikido treniruotės vaikams ir suaugusiems

Ilona Raibikienė

PASLAUGOS - SOCIALINĖS, ŠVIETIMO

VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos

Aura-Soma spalvų psichologija, paskaitos,
renginiai, ritualai

Viskas apie psichikos sveikatą, psichikos sveikatos paslaugas Lietuvoje, emocinį raštingumą,
www.perspektyvos.ort
socialinę atsakomybę, projektų valdymą ir t.t. Konsultuojame įmones, korporacijas, vykdome
www.ismokpadeti.lt
projektus, vedame mokymus specialistams, mokykloms.
Individualios Aura-Soma konsultacijos - spalvų skaitymo seansai. Paskaitos, ritualai,
meditacijos, susiję su moters (menstruacijų) ciklu. Moterų ritualai: palydėjimas į gimtį,
palydėjimas į santuoką ir pan. Womb Healing ir Womb Blessing energetinės praktikos,
FB WombBlessing Lithuania
individualūs seansai. Pasaulinių Womb Blessing meditacijų organizavimas ir vedimas. Reiki
praktika.

Kelionės

Suomių kalbos mokymas

Laura Sliaužienė

864242600, laura.sliauziene@gmail.com

Saulė (Draugų)

Vilniaus universitetas

Fizikas, VU dėstytojas

Gytis Sliaužys

868422214, sitygs@gmail.com

Saulė (Draugų)

M.K.Čiurlionio menų gimnazija

Prancūzų kalbos mokytoja M.K. Čiurlionio menų gimnazijoje

Silvija Pakerytė Dumpienė

silvorum@gmail.com

Ugnė (Džiaugsmo)

Vaikų darželis Margi arkliukai

Vaikų darželio Margi arkliukai įkūrėja

FB/darzelis.margiarkliukai

Austėja Minkauskienė

868252227, auste.tamulynaite@gmail.com

Rusnė (Draugų)

Vaikų darželis Žemės aidas

Auklėtoja, ikimokyklinės Valdorfo pedagogikos lektorė, vedu biografinio darbo seminarus.
Susitikimų žemės (Juodenėnų) organizacinės grupės narė.

www.susitikimuzeme.lt

Edita Kuliavaitė

editakuliavaite@gmail.com, 867065536

Faustina (Žalioji Viva), Vilius (Miško)

Skaitymas, antroposofija, kelionės

Vaikų darželis Žemės aidas

Auklėtoja, Susitikimų žemės (Juodenėnų) organizacinės grupės narė

www.susitikimuzeme.lt

Jūratė Čaplikienė

867638577, juratemc@gmail.com

Ąžuolas (Žalioji Viva), Amarilė
(Džiaugsmo)

Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla

Mokytojas, mokyklos bei jos statybos koordinavimo dalyvis

žaliojimokykla.lt;
tomas.urb.googlepages.com

Tomas Urbanavičius

861281714

Radasta (ViVa mokykla)

Daržininkystė, sodininkystė, esu baigusi
tapybos studijas
Muzika, muzikos instrumentai, turizmas,
pirtis

Dula

Padedu besilaukiančioms moterims ir šeimoms pasiruošti gimdymui, lydžiu į gimdymą.
Organizuoju paskaitas ir mokymus besilaukiančioms. Prausynų ir vytulavimo ritualai.

www.pilnagyvybes.lt

Vilma Kraelskaitė

862055412, vilma.kraelskaite@gmail.com

Martynas (Žalioji Viva), Tomas
(Miško), Matas (Draugų)

VšĮ Bundam, UAB Sėkmės respublika, UAB
Asvejos poilsiavietė

Patyriminės edukacinės stovyklos vaikams ir jaunimui Whatansu. Blaivių renginių erdvė poilsiavietė "Auksinė giria".

www.whatansu.lt,
www.mastersofcalm.lt,
www.auksinegiria.lt,
www.successrepublic.com ir kt.

Jurga ir Mindaugas
Vidugiriai

865073886, jurga@whatansu.lt

Jovaras Vėtra (Žalioji klasė)

Rėminimo salonas "Getija"

Rėminame viską - paveikslus, veidrodžius, plakatus, žemėlapius, nuotraukas, dėliones,
rankdarbius, daiktus, pasportuojame. Turime platų medinių, plastiko, metalinių rėmų
asortimentą. Įrengiame paveikslų pakabinimo sistemas. 25 metų patirtis.

865211162, reminimas.lt@gmail.com

Milda (Džiaugsmo)

MB Skirgiškių projektai

Elektros, apšvietimo, žaibosaugos projektai (stambūs)

Ramūnas Bučinskas

860266064

Matas (Džiaugsmo), Vesta (Draugų)

UAB Uponor, projektų vadovas

Uponor UAB vamzdynų šildymui, vandentiekiui gamyba, pardavimas

Arnoldas Repečka

868584288, arnoldas.repecka@gmail.com

Ainius (Draugų)

MTB dviračiai, kalnų slidinėjimas,
krepšinis

Joga, augalų distiliavimas, kremų
gamyba, skiautiniai
Bitininkystė, audimas senovinėmis
staklėmis, folkloras - sutartinės,
senosios dainos, kanklės

Mūsų darbas ir yra mūsų asmeninis
pomėgis :)

PASLAUGOS - TECHNINĖS, BUITINĖS
www.reminimas.lt

Nodaris Turčinavičius

STATYBA, INŽINERIJA, ARCHITEKTŪRA

www.uponor.lt

UAB Ruukki Lietuva

Stogai, metalo konstrukcijos, fasadai, skardos gaminiai ir t.t.

www.ruukki.com/lt

Audrius Anusauskas

861608758
audrius.anusauskas@ruukki.com

Benas (Žalioji kl.), Lukas (Saulės kl.)

Gitara, bėgimas

Architektė

Architektūra, dizainas, lauko dizainas

www.cotula.lt

Vilma Repečkė

865071863

Ainius (Draugų)

Daržininkystė, sodininkystė

Karkasinių namų statyba

Karkasinių namų statyba, apdaila

Martynas Piaseckas

martynas.piaseckas@gmail.com

Ainis (Džiaugsmo), Vilius (Draugų)

Mašinos, technika, motociklai, kelionės

UAB Viessmann

Geoterminis šildymas, saulės kolektoriai

Marius Digrys

digm@viessmann.com

Marija (Draugų)

UAB Šiltas namas

Techninės priežiūros vadovas

http://siltasnamas.eu/

Olegas Repovas

865299620 o.repovas@gmail.com

Nikita (Draugų)

Futbolas

NPD.LT

Architektūra, interjeras, dizainas, grafika

www.npd.lt

Dalius Naginevičius

861138994, architektai@inbox.lt

Barbora (Žalioji kl.), Severa
(Džiauksmo kl.)

Fotografija, tapyba, kelionės

Evelina N. Rudzikienė

861678877
Evelina.N.Rudzikiene@gmail.com

Augustinas, Džiaugsmo klasė

Protmūšiai

Jovita Večkytė-Šiukštienė

866244185, jovitaveckyte@gmail.com

Amelija (Saulės)

Aura-Soma, Sielos koliažo technika,
piešimas, tapymas, Reiki, energetinė
medicina, meditacija, interjero dizainas,
Feng Shui, maisto gaminimas, muzika,
augalai, bėgimas

SVEIKATA, SVEIKATINIMAS, GROŽIS
Šeimos gydytoja

Šeimos gydytoja, gydanti pagal endobiogenikos ir individualizuotos klinikinės fitoterapijos
principus

Teikiu Theta gydymo paslaugas. Theta metodas leidžia išgydyti traumines patirtis, dvasinius,
Sertifikuota Theta gydymo (Theta Healing®) emocinius ir fizinius negalavimus, pakeičiant žmogui trukdančius įsitikinimus bei pasąmonės
FB ThetaWave
praktikė, Reiki praktikė
programas naujomis, pozityviomis programomis.
Teikiu Reiki energetinio gydymo paslaugas.
Joga, kūno ir judesio terapija

Vedu jogos ir judesio užsiėmimus grupėms ir individualiai. Individualiai atlieku kūno ir judesio
www.pilnagyvybes.lt
terapijos sesijas.

Vilma Kraelskaitė

862055412, vilma.kraelskaite@gmail.com

Martynas (Žalioji Viva), Tomas
(Miško), Matas (Draugų)

Watsu praktikė; kūno ir judesio terapeutė;
kvapų (eterinių aliejų) konsultantė UAB "
Osmodomus"

Watsu sesijos. Kūno ir judesio terapija. Kvapų konsultantė - augalinių substancijų (eterinių
aliejų) naudojimas įvairiais aspektais - nuo kvėpinimosi iki emocinio ir fizinio būvio gerinimo.
Masažai - ajurvediniai su integruotu bodywork'u (darbu su kūnu).

www.watsu.lt (asociacijos
puslapis) , http://osmossentia.lt

Viktorija Janauskienė

868676313,
viktorija.janauskiene@gmail.com

Aras (Draugų kl.)

Kūno patyriminės praktikos sausumoje ir
vandenyje, kvapų pasaulis, draugystė su
gamta, meditacijos, holizmas.

Watsu praktikė, sąmoningo kvėpavimo
mokytoja

Dulos paslaugos, Watsu, individualios sąmoningo kvėpavimo sesijos, jogos užsiėmimai

www.watsu.lt (asociacijos
puslapis)

Agnė Kabošė

869934612, agne@kabosis.lt

Agota (Miško kl.)

Astrologija, knygos

MA-URI prisilietimo studija

MA-URI prisilietimo (bodywork) sesijos, klasikinis masažas, kursai besilaukiančioms
moterims ir mamoms su kūdikiais

www.matariki.lt

Jurga Mozūrienė

867304557, jurgamoz@gmail.com

Linas (Žalioji kl.)

