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Vilniaus Valdorfo Žaliosios mokyklos 
Kalėdinių dovanų katalogas 2018

Gausime išskirtines nuolaidas
Pirkdami paremsime mokyklą

Palaikysime vieni kitų veiklas ir verslus

Vilniaus Valdorfo Žalioji mokykla – 

tai nevalstybinė bendruomeninė mokykla, 

esanti Vilniaus rajone, Skirgiškėse. Šiuo metu

 mokykloje yra 1-8 klasės, 180 mokinių. Tėvų ir 

mokytojų bendruomenė mokyklą kuria savo 

iniciatyva, darbu ir papildomomis lėšomis. Įsigydami 

dovanų iš šio katalogo remiate mokyklos statybas.
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SkaniukaiSkaniukai Žaliavalgis.lt 

Skanūs ir sveiki skanumynai, išlaikantys visas vertingas sudėtines medžiagas, nes 
džiovinti tausojančiai 42 laipsnių temperatūroje. Į skaniukų sudėtį įeina vaisiai, 
daržovės, sėklos bei laukiniai augalai, ypač vertinami dėl savo sveikatinančios  jėgos.

Juos mėgsta suaugę ir vaikai, tai puikus užkandis į priešpiečių dėžutę. Arba miela 
dovanėlė draugui, norinčiam pakeisti saldumynų įpročius.

Pati kuriu įvairius receptus, todėl kaina šiek tiek kinta, 50 g kainuoja apie 3 Eur. Galite 
užsisakyti šventinius rinkinius.
         
Žaliajai mokyklai skiriu 15%.

 Kontaktai:  Vaida Kalpakovienė, FB Skaniukai, tel. 868663017 

ŽALIAVALGIS.LT – virtuvės prietaisai sveikai 
mitybai, ekologiški maisto produktai.

“Žaliavalgis.lt” parduotuvėje rasite kokybiškus 
maisto smulkintuvus, džiovykles, lėtaeiges
sulčiaspaudes bei kitus žymių pasaulio 
gamintojų prietaisus ir virtuvės įrankius 
sveikam maistui ruošti. 

Taip pat siūlome platų žaliojo bei veganiško 
maisto produktų asortimentą. Galite įsigyti ir
dovanų kuponus.

Iki sausio 31 d. su nuolaidos kodu “Žalioji 
mokykla” suteikiame 5% nuolaidą (esant 
nuolaidų akcijai, nuolaidos nesumuojamos). 
10% nuo pajamų skiriame Žaliajai mokyklai.

Sąlygos galioja “Žaliavalgis.lt” parduotuvėje 
Pamėnkalnio g. 1 ir internetinėje
parduotuvėje www.zaliavalgis.lt.
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Kukučia Kuprinės

Numegzti galima viską! Bet man labiausiai 
patinka megzti žaislus :) O žaislų būna... 
Kokių tik jų nebūna! Miško, kiemo, namų (ir 
net lovos) gyvūnai, lėlės ir lėlytės, fėjos ir 
elfai, nykštukai ir žmogiukai, riteriai ir 
princesės, drakonai ir slibinai, vienaragiai ir 
pegasai, pasakų, knygų ar �lmų herojai, 
kramtukai dantukams ir žaisliukai pirštu-
kams, linksmi knygų skirtukai ir....
Nuorodos pasižvalgyti:
https://www.pinterest.com/kukuciacrafts/
https://www.facebook.com/Kukucia.uzsuk/

Dovanų kuponai 10 Eur, 20 Eur, 30 Eur, 40 
Eur, 50 Eur.
Galioja 2019 m. sausio - kovo mėn. (per šį 
laiką reikėtų užsakyti norimą žaisliuką)
Žaliajai mokyklai skiriu 20%.

Kontaktai: Zita Dudutytė, tel. 861028779, 
el. p.: kukuciacrafts@gmail.com

Visi užsakymai priimami facebook puslapyje Ugnys šoka. 
Kuprinėlės kaina 56 eur. Iš jų 6 eur skiriu mokyklai.

Žalčiukas: 
Dviejų simbolių juosta - 
žaltys ir eglė. Žaltys mūsų 
krašte siejamas su išmintimi, 
atsinaujinančia gyvybine 
energija.
Eglė - nuolat žaliuojantis 
medis, lietuvių ypač siejamas 
su moteriškumu. Apsauginis 
ženklas įvardinamas dangaus 
stogu, šventuoju kalnu.

Eglė - nuolat žaliuojantis 
medis, lietuvių ypač siejamas 
su moteriškumu.
Apsauginis ženklas įvar-
dinamas dangaus stogu, 
šventuoju kalnu.

Upytė: 
Vanduo ne tik nuplauna, 
bet ir išlaiko informaciją, 
gali ją perduoti, nuo jos 
apsivalyti. Tekanti švari 
upė gali apvalyti viską, 
kas pakliūva į jos veikimo 
lauką.

Rankų darbo, austinėmis juostomis dabintos mažos moteriškų pečių draugės. 
Kartų kartas sujuosusios jos jungia mus su senaisiais papročiais, vertybėmis ir tikė-
jimu. Protėvių meilė ir taika įausta jose. Šiandien jos atgimusios įvairiais pavidalais, 
vienu tokiu dalinuosi ir aš, Ugnė P.
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Lietuviška lėlė ElenaGrikė
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Gaminiai iš grikių lukštų

GRIKĖ jau daugiau nei 10 metų gamina natūralius 
produktus iš grikių lukštų: pagalves, čiužinius, žaisliukus 
- šildykles, pufus jogai ir meditacijai, volelius masažams.
 
Iki gruodžio 31 d. su nuolaidos kodu „Žalioji mokykla“ 
suteikiame 15% nuolaidą. 10% nuo pajamų skiriame
Žaliajai mokyklai.

Sąlygos galioja internetinėje parduotuvėje  www.grike.lt 
ir perkantiems „Grikės“ biure Žirmūnų g. 143.
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Lietuviška lėlė Elena ir jos istorija

49 cm aukščio lėlė Elena pasipuošusi natūralių medžiagų drabužiais ir papuošalais, 
atitinkančiais XVI a. vyravusią aprangą. Juos padėjo sukurti žinoma Lietuvos arche-
ologė, istorikė Daiva Steponavičienė.

Knyga „Elenos istorija. Labirintų paieškos“ - tai istorija apie keturis draugus, galėjusi iš 
tiesų nutikti XVI a. Vilniuje. Pagrindinė knygos veikėja – sumani ir drąsi mergaitė Elena 
– lėlės Elenos prototipas.

Lėlę Eleną, knygą „Elenos istorija“ bei kitus aksesuarus lėlei galite įsigyti www.tsatsa.lt.
 
Su nuolaidos kodu - zaliojimokykla,  suteikiame 15% nuolaidą. 10% nuo pajamų 
skiriame Žaliajai mokyklai.



Kiekvienas drabužis ar aksesuaras gali 
įgauti gyvybės ir šilumos jame teptuku 
nupiešus šiltą, jaukų ir akį džiuginantį 
paveikslėlį. Tekstilės dažais piešiu ant 
medvilninių marškinėlių, kepurių, 
pirkinių krepšių ir kitų tekstilės 
gaminių. Pageidaujamas paveikslėlis 
gali būti norimo dydžio ir spalvų. Gali 
būti papildomai prisiuvama karoliukų. 
Piešinys užtvirtinamas karštu lygintu-
vu, todėl ilgai neišblunka, nenusis-
kalbia. Užsakymą įvykdau per 2-7 
dienas. 

Mažo paveikslėlio (iki 10 cm skers-
mens) kaina 15 Eur, didelio 20-25 Eur. 
Žaliajai mokyklai skiriu 15%. 

Kontaktai: Raimonda Elenbergienė, 
tel. 867690890, 
el.p.: raimondaribinskaite@gmail.com

Piešiniai ant tekstilės
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Originalūs auskarai ir muilai

Atėjome iš gamtos, esame nuolat jos apsupti, net 
asfalto plyšyje rasime jos buvimą. Tai įkvepia 
sukurti kažką, kas tikrai nėra ir neturi būti tobula, 
o tik apgaubia mus jaukumu ir, lyg spingsinčios 
naktyje žaltvykslės, atneša sėkmę.

Mūsų auskarai – tai akmuo, lava, medis, stiklas ir 
pasidabruotos detalės. Šalia auskarų mūsų erd-
vėje rasite ir muiliukų, kuriems naudojamos tik 
gamtoje randamos medžiagos.

Žaliajai mokyklai skiriu 20%.

Kontaktai: tel. 868446414, tina.vengre@g-
mail.com, FB: Jaukūs spinguliai

Jaukūs spinguliai 



Montis Magia Tėvulio medus

Prekės kalnams, kelionėms, nuotykiams

"Montis Magia" parduotuvėse rasite 
visus žygiams, kelionėms ar lengvam 
pasibuvimui gamtoje reikalingus 
daiktus: aprangą ir avalynę, kuprines 
ir miegmaišius, termosus ir kitas 
naudingas smulkmenas.

Iki gruodžio 31 d. su nuolaidos kodu 
„Žalioji mokykla“ suteikiame 15% 
nuolaidą. 10% nuo pajamų skiriame 
Žaliajai mokyklai.

Sąlygos galioja „Montis Magia“ 
parduotuvėje Konstitucijos pr. 12 
ir internetinėje parduotuvėje 
www.montismagia.lt.
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Medus surinktas Kruonio sen. Darsūniškio bityne (Lapainios botaninio draustinio 
teritorija). Aviliai stovi senoje sodyboje, miško priepelkės pievų pakraštyje, arti nėra 
intensyvios žemės ūkio veiklos. Turime 20 bičių šeimų.Galima pasirinkti įvairių rūšių ir 
skonio medų pagal poreikius:
aromatingas ir švelnaus skonio pavasario žiedų medus; 
peršalimo ligas gydantis birželio mėn.medus; 
mišrus miško liepos mėn. medus; 
turtingas mineralų rugpjūčio mėn. lipčiaus medus.

Bičių duonelė - tai bičių liaukomis fermentuotos žiedadulkės. Duonelėje yra gausu 
įvairios sudėties baltymų, mineralų ir kt. bioaktyvių medžiagų. Ji ypač vertinga vyrų 
mityboje.
Kaina: 1 kg stiklainis (0,7 l talpos) kainuoja 6 Eur, 0,7 kg stiklainis (0,5 l
talpos) kainuoja 4,5 Eur. Bičių duonelė - 3 Eur (100 g).
Žaliajai mokyklai skiriu 20%.

Kontaktai: bitininkas B. Tamulynas tel. 861048559, bronius.tamulynas@ktu.lt 
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Aura-Soma MA-URI

MA-URI prisilietimo sesijos ir mokymai

MA-URI prisilietimo sesijos (angl. Bodywork) skirtos vaikams ir suaugusiems, norintiems 
patirti prisilietimo širdimi stebuklą. O taip pat sunkiai sergantiems, pervargusiems ar 
ieškantiems savo kelio žmonėms. Vaizdo įrašas: https://www.facebook.com/mauri.mo
kymas/videos/vb.100001560162297/1779237205471601/?type=3

MA-URI 2val. sesijos kaina: suaugusiems 70 Eur, vaikams 30 – 40 Eur.
Mokyklos darbuotojams taikau 70% nuolaidą.
Nuo kitų bendruomenės narių 30% skiriu Žaliajai mokyklai.

MA-URI mokymų metu perteikiamos senovinės šventos žinios, pritaikytos šiuolaikiniam 
žmogui, kad išskleistų savyje snaudžiantį dievišką potencialą, atsivertų asmeninei 
laisvei ir taptų savo gyvenimo menininku.

MA-URI 6 d. mokymų kaina su pragyvenimu 400 Eur.
Mokyklos darbuotojai mokymuose gali dalyvauti nemokamai, turi padengti tik 
pragyvenimo išlaidas. Kitų bendruomenės narių dalyvavimo mokestį 100% skiriu Žalia-
jai mokyklai.

Kontaktai: Raimonda Mažeikaitė, kineziterapeutė, MA-URI trenerė, MA-URI praktikė, tel. 
861406039, raimonda@ma-uri.lt, www.ma-uri.lt 

Spalvų skaitymo Aura-Soma® konsultacija

Aura-Soma® sistema padeda žmogui giliau pažinti ir realizuoti save, atkurti pusiausvyrą 
tarp kūno, sielos ir proto. 

Spalvų skaitymo Aura-Soma® konsultacijos metu iš viso rinkinio pasirenkami 4 dvispalviai 
buteliukai (balansiniai aliejai). Šis pasirinkimas kaip sielos veidrodis parodo žmogaus 
vyraujančias vibracijas, kurios žmogaus gyvenime pasireiškia kaip charakteris, emocijos, 
elgesio stereotipai, polinkiai bei talentai. 

Puiki dovana sau arba artimajam. Ypatinga 40 Eur kaina tik Žaliosios mokyklos ben-
druomenei iki gruodžio 31 d. (1,5 - 2 val. asmeninė Aura-Soma® konsultacija).

Dovana kompanijai: 80 Eur (2,5 - 3 val. patyrimas - seminaras spalvotoje erdvėje jūsų kom-
panijai iki 8* žmonių). *Dėl kito žmonių skaičiaus ar vietos tarkimės atskirai.

Žaliajai mokyklai skiriu 10%.

Kontaktai: Aistė Samulienė, tel. 8 613 06177, aiste.samuliene@gmail.com, FB Saulės medis. 
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Grožio ritualai plaukams

Grožio salone „Greenas“ SPA 
galima pasilepinti išskirtiniais 
plaukų ir galvos odos ritualais. 
Žaliosios mokyklos bendruome-
nei ypatingomis sąlygomis juos 
siūlo meistrė Anna. 
Konsultacijos metu ji įvertins 
Jūsų plaukų ir galvos odos būklę 
bei parinks vieną ar du iš ritualų 
plaukų stiprinimui, plaukų aug-
imui skatinti, galvos odos nur-
aminimui ir atpalaidavimui, 
detoksui ir intensyviam drėkini-
mui.
Visi ritualai atliekami naudojant 
tik natūralius GREENAS PRO 
aliejų mišinius, infraraudonuo-
sius spindulius, vandens garus. 

Šių ritualų metu laukia 
profesionalus galvos odos 
masažas bei raminanti ir 
atpalaiduojanti atmosfera.

Ritualo trukmė – 1,5 val.
Plaukų ritualo kaina Žalio-
sios mokyklos ben-
druomenės nariams – 25 Eur. 
Galite 
įsigyti dovanų kuponą. 
Mokyklai skiriame 20%. 

Greenas SPA pasiūlymas 
produktams:

3 pasirinkti Greeno produk-
tai (60 ml) už 12 Eur. 
Mokyklai skiriame 15%.

Kontaktai: Anna 
Pečeliūnienė, tel. 869927877, 
Greenas SPA, Vilniaus g. 10. 

YOU & OIL – natūrali kosmetika ir aromaterapija

„You & Oil“ – tai natūralios odos priežiūros priemonės veidui, kūnui ir plaukams, 
aromaterapija gerai emocinei ir �zinei savijautai, kvapai namams, dovanų rinkiniai. 
Atskiros produktų linijos moterims, vyrams ir vaikams.

Produktus kuriame tik iš ekologiškų augalinių bei eterinių aliejų ir augalų ekstraktų, kurių
bioaktyvi galia įrodyta moksliškai. Bendradarbiaujame su Mokslo, inovacijų ir technologijų
agentūra bei kitais mokslo centrais.

„You & Oil“ yra pirmasis prekės ženklas Lietuvoje, serti�kuotas „Ecocert“.
Mokyklos mamos Birutės Nastaravičiūtės sukurtas „You &  Oil“ – Žaliosios mokyklos 
rėmėjas nuo pat jos įkūrimo pradžios.

Iki gruodžio 31 d. su nuolaidos kodu „Žalioji mokykla“ suteikiame 15% nuolaidą. 10% 
nuo pajamų skiriame Žaliajai mokyklai.
Sąlygos galioja internetinėje parduotuvėje https://www.youandoil.eu/lt/e-parduotuve

Greenas SPA You & Oil



MOTULA – stilingi drabužiai vaikams

Mokyklos mamos Ieva Juodelytė ir 
Vėjūnė Unikauskienė kuria drabužius 
pasauliniams prekių ženklams. 
Šiemet jos dovanoja mokyklai keletą 
drabužių, skirtų 2-12 metų vaikams iš 
kolekcijos Motula.

Motula - tai vardas, įkvėptas Lietuvos. 
Motulos užduotis - pristatyti Lietuvą 
per kūrybą užsienyje.

Drabužius galite pamatyti ir įsigyti 
Kristinos Vengrauskienės FB parduo-
tuvėlėje Jaukūs spinguliai.

 Žaliajai mokyklai skiriama 100%.
Kontaktai: tel. 868446414, 
tina.vengre@gmail.com, 
FB: Jaukūs spinguliai
 

Motula
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Adatinė

ADATINĖ - drabužiai visai šeimai

Natūrali, paprasta ir funkcionali apranga, 
sukurta laisviems vaikams ir suaugusiems. 
Aiškūs siluetai, sveiki audiniai, veikiančios 
detalės. Šiek tiek retro, kažkiek šiaurietiško 
niūrumo ir aiškumo – nes sukurta Lietuvoje. 
Tai rami mada, kuriama neskubant, įkvėpta 
žiemos kvapo, lietaus barbenimo, senų 
nuotraukų, žydinčios pievos, laisvės skonio.

Įsigydami parašykite žinutę “ŽALIOJI“ ir 20% 
nuo rūbo kainos teks mokyklai. Sąlygos galioja 
iki gruodžio 31 d. parduotuvėse 
www.AdatineClothing.etsy.com, 
www.adatine.lt
Kontaktai: Elena Nekrošienė, tel. 868760119



Restoranėlis Namai
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Jurgafelt
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Drabužius iš vilnos ir šilko kiekvie-
nam žmogui kuriu individualiai, 
bandydama pajausti, kokios spalvos, 
formos, faktūros atspindėtų to 
žmogaus išskirtinumą, jo vidinį 
pasaulį. Įkvėpimo savo darbams 
semiuosi iš gamtos - stebiu saulėly-
džius, vėjyje siūbuojančius medžius, 
jūros bangas, praskrendančius 
paukščius, ir iš to gimsta mano 
veltinio gaminiai. Kas kartą labai 
džiaugiuosi matydama spindinčias 
žmonių akis, kai jie žvelgia į save 
veidrodyje dėvėdami mano sukurtus 
drabužius. Tada žinau, kad veltinio 
magija suveikė.

Drabužių kainos nuo 50 iki 500 Eur.
Dovanų kuponai – 50, 100, 150 Eur.
Žaliajai mokyklai skiriu 10%.
Kontaktai: Jurga Mozūrienė, el.p. 
jurgamoz@gmail.com, tel. 
867304557, FB Jurgafelt

NAMAI – tai naujas mūsų šeimos projektas, vegetariškas 
restoranėlis Vilniaus senamiestyje (Subačiaus g. 6). Čia jūsų 
laukia jauki namų aplinka, šviežias vegetariškas maistas, 
gaminamas atviroje virtuvėje. NAMŲ šefas – mūsų tėtis 
Mantas, kuris pirmą savo gyvenime blyną iškepė dar 
būdamas ketverių, o paauglystėje jau darbavosi žymių
restoranų virtuvėse.

Restoranėlis NAMAI - tai vieta, kur visada laukiamos 
šeimos su vaikais.
Dovanų kuponai nuo 10 iki 50 Eur.
Žaliajai mokyklai skiriame 10%.
Kontaktai: Jurga Mozūrienė, el.p.  jurgamoz@gmail.com , 
tel. 867304557, FB Šeimos Restoranėlis  



Watsu® yra japoniško masažo, raumenų tempimo, šokio ir meditacijos dermė. 

Watsu® sukuria gilų atsipalaidavimą, malšina įsisenėjusius skausmus ir išlaisvina nuo 
įtampos, pagerina miego kokybę, nuramina mintis. Ši terapija gali būti taikoma 
visiems be išimties sveikiems visų amžiaus grupių žmonėms; tiksliai įvertinus būklę - ir 
sergantiems ar neįgaliesiems. Watsu® sesija trunka apie 1 val., atliekama šiltame 34-35 
C vandenyje, terapiniuose baseinuose. Klientas, laikomas praktiko rankų, siūbuoja-
mas, ištempiamas, rotuojamas ir masažuojamas japoniško Šiatsu masažo būdu. 

Kaina: 50 Eur. Galite įsigyti dovanų kuponą. Žaliajai mokyklai skiriu 20%.

Kontaktai: tel. 868676313, viktorija.janauskiene@gmail.com, 
FB: Viktorija Janauskiene. 

Watsu

Žaliosios mokyklos steigėja - Paramos Valdorfo pedagogikai bendrija išleido vertingų 
knygų.
 
“Padėkime augti. Sveikas ir saugus vaikas nuo kūdikystės iki brandos”; (aut. W.Goebel,
M.Glöckler) - tai medicininiai ir pedagoginiai (paremti Valdorfo pedagogika) patari-
mai tėvams bei visiems suaugusiesiems, dirbantiems bei kitaip būnantiems su vaikais. 
Tai visuminis požiūris į vaiko raidą, remiantis medicina bei antroposo�ja.
Paprastai tariant, knyga turėtų tapti tikra dovana tėvams, kurie nenori tiesiog „ati-
duoti“ savovaiko nei gydytojams, nei mokytojams, kurie pasiruošę patys prisiimti 
atsakomybę už vaiko sveikatos saugojimą tiek �ziniame kūne, tiek sielos lygmenyje.
Plačiau: http://www.valdorfoiniciatyvos.lt/padekime-augti/

“Kaip pasiekti aukštesniųjų pasaulių pažinimą&quot; (aut. R.Šteineris)
Gerai pažinodamas tiek Rytų, tiek Vakarų dvasinių kultūrų tradicijas bei turėdamas 
savo asmeninę patirtį apie tai, Rudolfas Šteineris išgrynino ir šioje knygoje aprašė 
dvasinės mokinystės kelio dėsnius. Šią knygą galima skaityti tiek kaip teorinį veikalą, 
tiek kaip praktinį vadovą norintiems siekti aukštesniųjų pasaulių pažinimo. Ši knyga 
yra vienas svarbiausių Rudolfo Šteinerio darbų.
Plačiau: http://www.valdorfoiniciatyvos.lt/kaip-pasiekti-aukstesniuju-pasauliu
-pazinima/
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