
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinį rugsėjo šeštadienį, ryškiai 

plieskiant rudeninei saulei,  Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centras visus  kvietė pasisemti 

kūrybinės energijos. Prie pat jūros, Melnragėje, 

šurmuliavo jau tradicine tapusi rudens šventė, 

kurioje buvo laukiami centro ugdytiniai bei miesto 

bendruomenė. Šiemet šventė buvo organizuojama 

siekiant į jos veiklą įtraukti visą šeimą – vaikus, jų 

tėvelius, močiutes ir senelius. Centro mokytojai, 

ruošdamiesi šventei, didelį dėmesį skyrė 

bendravimo tarp tėvų ir vaikų skatinimui  ir bendrai 

veiklai. Juk akivaizdu, kad šiuolaikinėje 

visuomenėje gyvenimo tempas turi įtakos ne tik 

globaliems pasaulio procesams, bet ir kasdieniam 

mūsų gyvenimui. Klaipėdos vaikų laisvalaikio 

centro mokytojai ugdytinių šeimose pastebi 

bendravimo stoką ir susvetimėjimą tarp vaikų ir 

tėvų. Atsiţvelgiant į šias problemas ir buvo 

surengta rudens šventė „Šeimos pramogų uostas“. 

Tėveliai turėjo galimybę daugiau suţinoti 

apie mūsų įstaigą ir joje vykdomas neformaliojo 

ugdymo programas, dalyvauti vaikų kūrybinių  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

darbų mugėje. Rankdarbių turguje akį dţiugino 

daugybė vaikų rankdarbių: papuošalų, 

paveikslėlių, veltinio, keramikos darbelių. 

Pramogų nestigo ir maţiesiems šventės 

dalyviams. Jie dalyvavo foto sesijoje prie jūrinės 

dvasios simbolio – laivo, varţėsi taiklumo, 

virvės traukimo rungtyse, mankštinosi kartu su 

linksmomis šventės vedėjomis ir pūtė burbulus. 

Svarbus šventės akcentas – pagalvių mūšis. Juk 

tikrai ne kiekvienam vaikui namuose leidţiama 

taip šėlioti, o čia tai buvo galima daryti 

improvizuotame ringe!   

Padūkę ir išbandę visas jiems siūlomas 

pramogas, šventės svečiai buvo pakviesti stebėti 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro kolektyvų 

koncerto, kuriame pasirodė daugiau nei 150 

įvairių meninio ugdymo studijų narių. 

Dţiaugiamės gyvendami gerųjų vėjų 

mieste, padovanojusiame saulėtą orą. 

Didţiuojamės dideliu būriu mus aplankiusių 

svečių ir tikimės, kad šventė atnešė dţiaugsmo ir 

santarvės į klaipėdiečių šeimas. 
 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytojos 

 Rasa Juzėnaitė, Modesta Černikevičiūtė 

 Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras, Molo g. 60, tel. 8 (46) 21 49 74, www.kvlc.lt 
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RUDENS ŠVENTĖ  
„ŠEIMOS PRAMOGŲ UOSTAS“ 

Meną reikia jausti, o ne suprasti.  

R. Gurmonas 

http://www.kvlc.lt/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parengė žiniasklaidos studijos „Media“ narės 

Gabrielė ir Gintarė 
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Mama Asta: „Labai dţiaugiuosi, kad 

vyksta tokios šventės. Galėtų tokios 

šventės vykti keletą kartų per metus.“ 

Mokytoja Jolanta: „Man labai patinka šita 

šventė, nes ji man primena vaikystę ir aš 

tiesiog pučiu burbulus.“ 

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Raimonda: 

„Man labai patinka šita šventė. Labai graţus 

oras. Daug vaikų. Daug įvairios veiklos. Ar gali 

būti geriau?“ 

Svečias A. Vaišvila: „Aš dţiaugiuosi, kad 

vyksta tokios šventės. Reikia, kad ţmonės eitų, 

bendrautų, kad paţintų vieni kitus. Surengdami 

tokį renginį jūs pataikėte tiesiai į dešimtuką, 

nes tokių renginių Klaipėdoje labai trūksta. 

Esate šaunuoliai, kad surengėte tokią šventę. 

Mama Ilona: „Klaipėdoje labai 

trūksta tokių renginių, ypač 

susijusių su šeima (kad drauge 

dalyvautų vaikai ir tėveliai). Labai 

norėtume, kad kitais metais vyktų 

panaši šventė. Būtinai joje 

dalyvautume.“  

Rudens šventės „Šeimos pramogų uostas“ metu pakalbinome Klaipėdos vaikų laisvalaikio 

centro direktorę. Klausėme, koks rugsėjis pasitiko Klaipėdos vaikų laisvalaikio centrą. 

Direktorė dţiaugėsi, kad šis rugsėjis buvo ypatingas. „Tai jau ketvirtasis Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro rugsėjis. Jį sutikome pilni idėjų, noro kurti ką nors nauja, įdomaus, kad  

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centre vaikai būtų tikrai laimingi. Stengiamės jiems pasiūlyti kuo 

įdomiau ir energingiau praleisti savo laiką, dalyvaujant mūsų centro veikloje, kad po pamokų 

jiems nebūtų liūdna.“ 

Direktorės pasiteiravome, kas naujo šiemet Klaipėdos vaikų laisvalaikio centre.  

Direktorė: 

„Labai dţiugu, kad šiemet į klubą „Ţuvėdra“, suremontuotą, šviesų, sugrįţo vaikai ir 

mokytojai. Tai pirmoji įstaiga, kuri atitinka šiuolaikinius reikalavimus. Atsirado naujų 

programų. Vaikams siūloma nauja informacinių technologijų programa „Bitas“, ţiniasklaidos 

studija „Media“, Rūbų ir aksesuarų dizaino studija. 

Direktorės teigimu, šiemet Klaipėdos vaikų laisvalaikio centre didţiausias dėmesys bus 

skiriamas neformaliojo ugdymo programų ir organizuojamų renginių kokybei, naujoms, 

šiuolaikiškoms priemonėms, kuriomis galėtų naudotis vaikai ir mokytojai. 

Pasidomėjome, kaip kilo mintis organizuoti šią šventę. Direktorė teigė, jog tai – mokytojų 

idėja. „Siekiame, kad Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro vaikai bendrautų kuo artimiau ir 

glaudţiau. Vaikai lanko atskirus klubus, todėl stengiamės sudaryti galimybę jiems susitikti, kad 

saulėtą šeštadienio popietę vaikai ir tėvai pabūtų visi kartu.“ 

Direktorė dţiaugėsi, jog nuo praėjusių metų ši šventė skiriasi tuo, jog ji yra didesnė, platesnė, 

šiltesnė, vaikai laisviau jaučiasi, dalyvauja daugiau tėvelių. 

RUDENS ŠVENTĖS „ŠEIMOS PRAMOGŲ 
UOSTAS“ ATGARSIAI 

Tėtis Rolandas: „Man patinka ši šventė ir 

manau, kad tokių trūksta ne tik Klaipėdoje, 

bet ir visoje Lietuvoje.“ 

Berniukas Džiugas: „Norėčiau, 

kad tokia šventė vyktų ir kitais 

metais. Būtinai dalyvaučiau, jeigu 

vyktų savaitgalį.“ 

http://www.kvlc.lt/
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Rudens šeštadieniai gali būti ĮDOMŪS! Tai įrodė 
Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Švyturys“ 

vaikai: jie, nepabūgę iššūkių, išsiruošė į garsųjį pramogų 
parką „Lokės pėda", esantį netoli Kauno. Idėja, 

brandinta beveik metus, buvo įgyvendinta. Įspūdingas 
gamtovaizdis, sudėtingos ir fizinės ištvermės 

reikalaujančios trasos, draugiška kompanija, anekdotų 
konkursas, gitara - visa tai tilpo viename 

 šeštadienyje.  
 

Neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja Vilma Domarkienė 

MŪSŲ KELIONĖS 

Net trys klubai – „Draugystė“, „Želmenėlis“ ir „Žuvėdra“ – skirtingomis dienomis, 
skirtingais autobusais, pasirinkę skirtingus kelionių maršrutus, keliavo į Saulės 

miestą – Šiaulius. Vieni lankėsi „Aušros“ muziejuje, kur lipdė iš molio, kalė monetas, 
kiti aplankė Katinų muziejų, kuris nustebino ne tik katinų gausa, bet ir čia pat 
įsikūrusiu Jaunųjų gamtininkų mini zoologijos sodu. Treti aplankė seniausią 

saldainių fabriką Lietuvoje ir suţinojo viską apie saldainius, actekus ir apie taip visų 
mėgstamą šokoladą. Neaplenkėme Ch. Frenkelio vilos, Kryţių kalno, Radijo ir 

technikos muziejaus, groţėjomės maţąja bulvaro architektūra bei saulės objektais ir 
visi lyg susitarę bėgome į ţymųjį Dviračių muziejų. Pakeliui į Šiaulius uţsukome į 

Ţvėrinčių (Telšių raj.) ir M. Oginskio dvarą (Plungė). Įspūdţių uţteko visam 
rudeniui! Su nekantrumu lauksime kitų kelionių! 

 
Neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytojos 

Inga Palaitienė, Modesta Černikevičiūtė, Loreta Danupienė 
 

 
 Klubo „Liepsnelė“  vaikai lankėsi 

Plateliuose, Ţemaitijos nacionaliniame parke, 
kur duris po rekonstrukcijos atvėrė 

vienintelis Europoje Šaltojo karo muziejus. Jis 
unikalus tuo, jog yra įrengtas viename 
pirmųjų poţeminių Sovietų Sąjungos 

balistinių raketų paleidimo kompleksų. 
Vaikams gidė įdomiai viską papasakojo ir 
parodė. Vaikai liko patenkinti, jiems ypač 

patiko pabuvoti ten, iš kur buvo 
paleidţiamos raketos. 

Neformaliojo švietimo renginių organizavimo 
mokytoja Ramunė Sinkevičienė  

  

 

Klubo „Saulutė“ kompanija keliavo 
į Rusnę. Ten jie sportavo, rengė 
estafetes, pramogavo, iškylavo. 
Kelionė buvo puiki galimybė 

naujiems klubo nariams susipaţinti 
su senbuviais. 

Autobuso paslaugas šešioms 
kelionėms finansavo Klaipėdos 

vaikų laisvalaikio centras 

http://www.kvlc.lt/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠVENTĖ MAŽIESIEMS DRAUGAMS  
„ŠOKAM, GROJAM KAIP ŽIOGAI” 

Spalio 15 – osios popietę Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 
klubas „Želmenėlis“ sukvietė didžiulį būrį mažųjų draugų iš 

lopšelio darželio „Dobiliukas“ susitikti su dideliu klubo 
„Želmenėlis“ žiogų būriu. Koncerte dalyvavo Gitaros studija, 
Dainos studija, šokių studijos „Atedo“ ir „Vijūnė“. Visi vaikai 
labai džiaugėsi linksmu koncertu ir žaismingomis vedėjomis. 

Po koncerto vaikai išėjo plačiai šypsodamiesi ir kupini įspūdžių. 
Mažieji draugai pažadėjo sugrįžti pas šokančius, vaidinančius, 
piešiančius  „Želmenėlio“  žiogelius. Už nuoširdų bendravimą 
ir bendradarbiavimą dėkojame l/d „Dobiliukas“ direktorei ir 

auklėtojoms. Lauksime kitų susitikimų. 
 

Parengė žiniasklaidos studija „Media“ 
 

POPIETĖ SU DAINŲ KŪRĖJA RŪTA ŠLIČKUTE 
 

Spalio 8-osios popietę klubo „Draugystė“ bendruomenė ir 
Vokalo studija sulaukė garbių svečių. Iš Jurbarko į susitikimą 

su dainuojančiais vaikais atvyko dainų ir muzikos 
spektakliams kūrėja Rūta Šličkutė.  

Kur gyvena muzika? Kaip gimsta daina? Į šiuos ir kitus 
klausimus gavome atsakymus iš pačios kompozitorės lūpų. 

Pamėgtų dainelių vaikams autorė džiugino šiltu bendravimu 
ir paprastumu. Jos atliekamos dainos džiugino sielą ir ausį.  
„Surandi gražų eilėraštį, išgirsti gražią mintį, sutinki gražų 

žmogų – ir gimsta daina“, -   
teigė Rūta Šličkutė. 

 
Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Erlanda Tverijonienė 

SVEČIAI KLUBE „ŽUVĖDRA“ 
 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klube „Žuvėdra“ 
svečiavosi mokyklos – darželio „Varpelis“ trečios klasės 
mokiniai. Tai – puikūs renginių organizavimo studijos 

svečiai ir būsimi klubo „Žuvėdra“ ugdytiniai. Dėkojame 
mokytojai Nijolei ir bendrosios praktikos slaugytojai 

Tatjanai, per lietų atlydėjusioms šauniuosius 
mokinukus. 

 
Neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja 

Loreta Danupienė 
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SVEČIAI 

http://www.kvlc.lt/
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PIRMOJI ŠOKIO STOVYKLA 
Apie šokio stovyklą, subursiančią visus 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 
šokėjus, ilgai svajojo Klaipėdos vaikų 
laisvalaikio centro direktorė Jolanta 

Budrienė. Ilgai brandinta idėja 
įgyvendinta spalio 12-13 dienomis 

labdaros ir paramos fondo Jaunimo 
sodyboje. Stovykloje dalyvavo šokių 

studijų „Credo“, „J“, „Atedo“ ir „Jazzup“ 
šokėjos. Stovyklos metu merginos 

dalyvavo šokio pamokose, kurių metu 
buvo mokomasi klasikinio ir šiuolaikinio 

šokio judesių, kuriamos šokio 
kompozicijos, galvojami šokio 

pavadinimai, kuriami kostiumų eskizai.   
Vakare pavargusių šokėjų laukė roko grupės koncertas ir  kino perţiūra, o ryte – 

mankšta lauke. Stovyklą palikome pakilios nuotaikos, nusiteikę tolimesniam 
darbui ir dar ne vienai kūrybinei šokių stovyklai. 

 Renginį finansavo Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras. 
Neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja Inga Palaitienė 

 
 

 

 

NOMEDOS MARČĖNAITĖS KNYGOS „LĖLĖ“  
PRISTATYMAS 

 
Vieną spalio savaitgalį klubo 

„Draugystė“ vokalo studijos 
„Vocalis junior“ vaikučiai leido 

labai įdomiai ir turiningai. 

Jurbarke, V.Grybo 
memorialiniame muziejuje, vyko 

parodos „Lėlės“ atidarymas ir 

Nomedos Marčėnaitės knygos 
„Lėlė“ pristatymas, kurį savo 

dainomis puošė „Vocalis junior“ 
dainorėliai. Šiltas jurbarkiečių 
priėmimas, vaišės, pramogos ir 

Nomedos Marčėnaitės draugystė 
dar ilgai liks vaikučių širdyse. 

 

Neformaliojo vaikų švietimo mokytoja ErlandaTverijonienė 
 

 
 
 
 
 

http://www.kvlc.lt/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 metai – poeto Maironio metai. Didţiajam poetui šiemet lapkričio antrąją sukaktų 150 metų. 

Maironio jubiliejui paminėti buvo organizuojamas respublikinis projektas „Laiškai Maironiui“, kuriame 

dalyvavo Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras ir Raseinių „Šaltinio“ vidurinė mokykla. Projektas vyko 

trimis etapais.  

 

Pirmasis projekto etapas vyko vasario 15 dieną Raseinių „Šaltinio“ vidurinėje mokykloje. Mokykloje 

susipaţinome su projekto bendraautoriais, susiskirstę į komandas atlikome įvairiausias mums paruoštas 

uţduotis. Pabendravę išvykome į Maironio tėviškę Bernotus, kur suţinojome daug nauja apie jo 

asmenybę, gyvenimą. Kita stotelė – Betygalos Maironio vidurinė mokykla, kur mokėsi ţymusis poetas. 

Buvome pakviesti ir į mokyklos Maironio muziejų, kuriame Betygalos bendruomenė ne tik maloniai 

priėmė, išmokė dainų pagal Maironio eiles, bet ir pavaišino bandelėmis bei sušildė karšta arbata.  

 

Antrasis respublikinio projekto „Laiškai Maironiui“ etapas buvo pavadintas kūrybine akcija „Myliu 

gamtą – myliu save“. Ši projekto dalis vyko balandţio 27 d. Klaipėdoje. Sulaukėme svečių iš Raseinių 

„Šaltinio“ vidurinės mokyklos. Akcijos metu svečiai lankėsi AB „Klaipėdos nafta“ ir Karinėse jūrų 

pajėgose, kur jiems buvo suorganizuotos ekskursijos. Po sočių pietų AB „Klaipėdos nafta“ darbuotojai, 

svečiai iš Raseinių ir Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro moksleiviai patraukė tvarkyti pajūrio. Paskui 

laukė meninė akcijos dalis, kurios metu projekto dalyviai iš gamtinės medţiagos pajūryje kūrė knygą, 

skirtą Maironiui. Po talkos svečiai ir kiti talkininkai vaišinosi koše ir arbata, kurią parūpino mūsų draugai 

- Maisto bankas. Akciją vainikavo meninių kolektyvų pasirodymas.  

 

Spalio 24 d. sėkmingai įvyko respublikinio projekto „Laiškai Maironiui“ III etapas „Maironio pėdsakai 

Kaune“. Su projekto bendraautoriais, Raseinių „Šaltinio“ vidurinės mokyklos mokiniais ir mokytojais, 

susitikome Kaune, pabuvojome kunigų seminarijoje ir vienuolyne, apsilankėme Maironio muziejuje. Prie 

paminklo, skirto poetui, mokiniai skaitė eiles, dainavo dainas pagal Maironio tekstus. Respublikinį 

projektą didţiojo Lietuvos poeto garbei vainikuos fotoknyga, kurioje bus publikuojami geriausi vaikų 

laiškai, piešiniai, skirti Maironiui, ir nuotraukos iš projekto.  

 

Esame laimingi, turėję galimybę 

dalyvauti šiame projekte. Minėdami 

poeto Maironio jubiliejų, suţinojome 

daug naujo,  patyrėme nuostabių emocijų 

ir smagiai praleidome laiką. 

 

 

Keliones, edukacinį uţsiėmimą Maironio 

muziejuje, knygos gamybą ir daugelį 

kitų projekto įgyvendinimui reikalingų 

priemonių finansavo Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centras. AČIŪ! 

 
 

 

Metodinio darbo vadovė Dalia Mačiulienė 
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RESPUBLIKINIS PROJEKTAS  
„LAIŠKAI MAIRONIUI“ 
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Paskutinį spalio penktadienį Klaipėdos vaikų laisvalaikio 

centre Melnragėje rinkosi jaunieji ir dar nekrikštyti 

piratai. Neatvyko tik vienas kitas naujokas, išsigandęs 

šalto vėjo. Atvykusieji buvo suskirstyti į oranţinių, 

geltonųjų, mėlynųjų, ţaliųjų, baltųjų ir raudonųjų 

komandas. Komandoms iškilmingai buvo įteikti garbės 

simboliai – vėliavos.  

 

Tam, jog įsitikintume, ar naujokai verti prisijungti prie Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro jūrų vilkų, 

nekrikštytųjų piratų laukė daugybė uţduočių: piratų mankšta, kliūčių ruoţas, mumijos gamyba, karaokė ir 

pati svarbiausia krikštynų uţduotis – piratų šalies lobio paieškos. Gavusios ţemėlapius komandos su 

kapitonais ir vėliavomis priešaky puolė ieškoti lobių. Surasti lobį maţiesiems piratams padėjo lauke 

esančios nuorodos. 

 

Pasirodo, piratams nebaisios jokios kliūtys, jokie 

sunkumai ir atšiaurūs Baltijos jūros vėjai. Įveikus 

uţduotis, paragavus piratų kraujo ir košės, liko tik 

priesaika. Savo ištikimybę Klaipėdos vaikų laisvalaikio 

centrui naujokai prisiekė atsistoję ant vienos kojos, 

dešine ranka paėmę draugui uţ ausies ir veidu atsisukę į 

jūrą. Ošiant bangoms ir pučiant jūrų vėjui piratai 

kartojo priesaikos ţodţius. Įspūdinga ir įsimintina 

akimirka buvo įamţinta piratiškoje fotosesijoje.  

 

Tikimės, kad krikštynų dalyviai laikysis visų 

priesaikoje nurodytų punktų ir bus šaunūs Klaipėdos 

vaikų laisvalaikio centro bendruomenės nariai. 
Parengė žiniasklaidos studija „Media“ 

 

 

 

 

 

Įvyko visus Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubus į 

vieną vietą sukvietęs renginys – viktorina „Protų mūšis“. 

Susirinko šešios gudročių komandos, pasivadinusios 

linksmais ir išradingais pavadinimais: Protuoliai, 

Smegenautojai, Gudragalviai, S‘protai, Moksliukai ir net 

Ufonautai. 

Dţiaugiamės, kad komandos atvyko rimtai nusiteikusios ir 

pasiruošusios kovai dėl protingiausiųjų statuso. 

Dėkojame dalyvavusiesiems ir sveikiname maţiausiai 

klydusią komandą – S‘protai. 

 
Parengė žiniasklaidos studija „Media“ 
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Lapkričio 17-osios vidurdienį, Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro bendruomenė rinkosi į šeimos 

sporto šventę „Olimpiečiai tarp mūsų“. Šventė 

organizuota siekiant stiprinti šeimos tarpusavio 

ryšius, skatinti bendruomeniškumą ir ugdyti sveikos 

gyvensenos įgūdţius.  

Sprendţiant vis didėjančią vaikų saugumo keliuose 

problemą, į šventę buvo pakviesta Klaipėdos 

apskrities Vyriausiojo policijos komisariato 

Viešosios tvarkos biuro Prevencijos skyriaus 

Nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos poskyrio 

viršininkė Violeta Lideikytė. Ji vaikams pakartojo 

saugaus elgesio gatvėse taisykles, priminė, kaip 

saugiai pasiekti namus vis tamsėjančiais rudens 

vakarais. 

Komandos, suburtos iš centro ugdytinių, jų tėvelių ir 

mokytojų, varţėsi tarpusavyje įvairiose rungtyse: 

kovojo pagalvių mūšyje, jodinėjo ant arkliukų, ţaidė 

kvadratą su didţiuliu kamuoliu, dalyvavo baudų 

mėtymo konkurse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimėjusiai klubo „Saulutė“ komandai buvo 

įteikta pereinamoji nugalėtojų taurė, o visi 

šventės dalyviai buvo apdovanoti aukso 

medaliais, marškinėliais ir saldţiais 

suvenyrais.    

Esame dėkingi tėvams, seneliams, 

dalyvavusiems sporto šventėje ar šaltą ir 

vėjuotą šeštadienį atlydėjusiems jaunuosius 

sportininkus. 

Nuoširdţiai dėkojame komandoms, sirgaliams 

ir, ţinoma, šventės draugams – AB „Klaipėdos 

nafta“, kurių sporto salėje varţėsi dalyviai. 
 

Neformaliojo vaikų  švietimo mokytoja Rasa Juzėnaitė 
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ŠEIMOS SPORTO ŠVENTĖ 
„OLIMPIEČIAI TARP MŪSŲ“ 

NAUJOS STUDIJOS 
Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras naujus mokslo metus pradėjo su trimis naujomis 

neformaliojo vaikų švietimo programomis: ţiniasklaidos studija „MEDIA“, informacinių 

technologijų studija „BITAS“, Rūbų ir aksesuarų dizaino studija. 
 

 

 

 

Ţiniasklaidos studijoje „Media“ (mokytoja Modesta 

Černikevičiūtė) siūloma iš arčiau pasiţvalgyti po 

ţiniasklaidos virtuvę. Studijos dalyviai mokosi rasti 

reikiamos informacijos, stebi ir dalyvauja įvairiuose 

renginiuose bei aprašo juos. Ţiniasklaidos studijos 

„Media“ nariai tobulina kalbos ir rašymo stiliaus 

gebėjimus, mokosi bendrauti su pašnekovu, o 

teorines ţinias pritaiko leisdami Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro laikraštį „Spalvotas laisvalaikis“. 

 

Informacinių technologijų studijoje „Bitas” 

(mokytoja Rasa Medutienė) siūloma mokytis 

ir tobulėti dirbant kompiuteriu. Ugdytiniai 

pagal gebėjimus skirstomi į tris grupes: 

pradedančiųjų, jaunučių ir jaunių. Skirtingose 

grupėse – skirtingos ir mokymo programos. 

Čia siūloma išmokti  nuo darbo „Paint“ ir 

„PowerPoint“ programomis  iki vaizdo klipų 

montavimo  bei interneto svetainių ir 

animacijos kūrimo. 

Rūbų ir aksesuarų dizaino studija (mokytoja Jurgita Lukminienė). 

„Kūryba – tai vartai į nepaţintus sodus, kur galima atrasti ir išreikšti save.“ 

Rūbų ir aksesuarų dizaino studijoje siūloma susipaţinti su įvairiomis dailės šakomis, išbandyti įdomias 

technikas. Rankų darbo papuošalai, rūbų ar interjero detalės bus patiems pasipuošti ar kitam padovanoti. 

 

http://www.kvlc.lt/


 
 

Svarbiausių naujienų ir įdomiausių 

nuotraukų rasite socialiniame 

tinklapyje Facebook 

 į paieškos langelį įvedę  

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapkričio 24 – 25 dienomis Klaipėdą buvo okupavę gatvės šokėjai - uostamiestyje vyko Klaipėdos 

vaikų laisvalaikio centro ir Nacionalinės šokio asociacijos organizuojamas antrasis tarptautinis šokio 

čempionatas „Lithuanian Cup 2012“. 

Tiek šeštadienį, tiek sekmadienį visa LCC „Michaelsen“ centro salė, kuri buvo paversta šokių scena, 

dūzgė nuo jaunimo emocijų. Iš viso „Lithuanian Cup 2012“ sulaukė net 1 200 dalyvių. Pernai 

renginyje šoko 900 jaunuolių. 

Šiemet šokėjai, susirinkę iš šešių šalių – 

Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, 

Slovėnijos ir Baltarusijos – tarpusavyje 

rungėsi skirtingo amţiaus grupėse „HIP-

HOP“, „HOUSE“, „STREET SHOW“ 

kategorijose. 

„Dţiugu tai, kad, skirtingai nuo pernykščio 

čempionato, šiemet buvo ir modernaus šokio, 

ir netgi baleto kategorijos“, – sakė renginio 

organizatorius Mindaugas Lekauskas. 

Jis tvirtino jau sulaukęs nemaţai teigiamų atsiliepimų apie šių metų renginį. Kai kurie vertintojai, 

turintys dalyvavimo pasaulio bei Europos čempionatuose patirties, teigė buvę nustebinti organizavimo 

lygio; vienas teisėjas „Lithuanian Cup“ net pavadino Baltijos šalių čempionatu. 

Puikią renginio kokybę lėmė ir patys teisėjai – tarp jų buvo ir vienas garsiausių Europoje „HOUSE“ 

šokėjų Lee Rosse iš Norvegijos. 

Pagrindinės taurės atiteko šokių komandoms, kurioms atstovaujantys šokėjai ir jų grupės iškovojo 

daugiausia prizinių vietų bei surinko daugiausia taškų. Vaikų amţiaus grupėje nugalėtoja tapo 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Saulutė“ šokių studija „Intrus“, paauglių ir suaugusiųjų 

grupėje – šokių studija „Megusta“ iš Kauno. 

VE.lt informacija 

 

Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie 

tarptautinio šokio čempionato 

„Lithuanian Cup 2012“ organizavimo 

bei įgyvendinimo.  

Uţ medicininę prieţiūrą Ačiū sakome 

VŠĮ Jūrininkų sveikatos prieţiūros 

centrui. Dėkojame saugos tarnybai 

„Argus“, uţtikrinusiai dalyvių, ţiūrovų 

ir visų kitų saugumą.   
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TARPTAUTINIS ŠOKIO ČEMPIONATAS 

„LITHUANIAN CUP 2012“ 

APLANKYKITE 

MUS 

FACEBOOK‘E 
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Gruodţio 8 - 9 dienomis 

Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centre Vilniuje vyko Vaikų 

ir jaunimo vokalinės 

muzikos festivalis - 

konkursas „Iš sidabro 

šulinių 2012“, kuriame 

dalyvavo Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro klubo 

„Draugystė“ vokalo studija 

„Vocalis“. Konkurse 

rungėsi kolektyvai, kurių 

programoje privalėjo būti  

a cappella kūrinių.  

 

 

Sveikiname  vokalo studijos „Vocalis“ atlikėjus ir mokytoją Erlandą Tverijonienę, 

laimėjus geriausio kolektyvo apdovanojimą! 

 

 

 

 

 
Gruodţio 5 – 9 dienomis Mikolajki 

mieste (Lenkijoje) vyko pasaulinė 

šokių savaitė, kurioje tradiciškai, 

kaip ir kasmet, dalyvavo šokių 

studija „Intrus“.  

Sveikiname šokių studiją „Intrus“ ir 

mokytoją Mindaugą Lekauską, 

iškovojus net 15 apdovanojimų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dar rudenį mūsų draugai AB „Klaipėdos nafta“ surengė piešinių konkursą. Visų šešių klubų 

dailės studijų vaikai puolė piešti laivų, jūrų, marių ir kitų objektų, kurie jiems pasirodė susiję su 

konkurso organizatoriais. Šiandien mus jau dţiugina draugų dovanoti 2013 metų kalendoriai su 

mūsų piešiniais. Ačiū AB „Klaipėdos nafta“ uţ bendradarbiavimą, kalendorius ir, ţinoma, 

saldţias dovanas.  
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GERIAUSIO KOLEKTYVO 
NOMINACIJA 

SĖKMĖ PASAULINĖJĖ ŠOKIŲ SAVAITĖJE 

DRAUGYSTĖ SU AB 

„KLAIPĖDOS NAFTA“ 
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Gruodţio 11 d. du autobusai, pilni laimingų ir klegančių 

vaikų, grįţo iš Maţeikių kultūros centre vykusio 

respublikinio festivalio - konkurso „Šoku tau - 2012“. 

Renginyje dalyvavo daugybė Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro šokių studijų „Credo“, „Atedo“, 

„Rio“ bei „Švyturiukai“ šokėjų. Dţiaugiamės šauniais 

pasiekimais:  

Šokių studija „Atedo“ (mokytoja Odeta Tkačenko) –1-oji vieta uţ šokį „Širdies gilumoje“ 5 - 8 klasių 

kategorijoje. 

Šokių studija „Credo“ (mokytojos Inga Palaitienė ir Danguolė Dapšytė) – 2-oji vieta uţ šokį 

„Paslaptingas lagaminas“  9 - 12 klasių kategorijoje. 

Šokių studija „Credo“ – šokis „Jūrţolės“ - nominacija uţ talentingumą 9 - 12 klasių kategorijoje. 

Šokių studija „Credo“ – šokis „Drugeliai“ - nominacija uţ eleganciją 1 - 4 klasių kategorijoje. 

Šokių studija „Credo“ – šokis „Jūros balsas“ - nominacija uţ geriausią choreografinį pastatymą 5 - 8 

klasių kategorijoje. 

Šokių studija „Rio“ (mokytoja Vaiga Martinkutė) – šokis „Spalvotas lietus“ - nominacija uţ spalvingumą 

1 – 4 klasių kategorijoje. 

Jungtinė šokių studijų „Švyturiukai“ ir „Credo“ grupė (mokytojos Vilma Domarkienė ir Inga Palaitienė) 

šokis „Ţuvytės“ - nominacija uţ ţaismingumą ikimokyklinio amţiaus ir 1 – 4 klasių kategorijoje. 
 

Sveikiname šokėjus, mokytojus ir linkime kūrybiškumo šokių salėje 

 
 

 

 

 

 
Magišką 2012-12-12 vakarą muzikos klube „Roxy“ griausmingai nuaidėjo I-asis Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro organizuotas tarptautinis jaunimo roko muzikos grupių festivalis „Rocko šėlsmas“. 

Pirmą kartą surengtame festivalyje dalyvavo net trys roko muzikos grupės iš kaimyninės Latvijos: 

Highway to Hell, Eror 404,  The Moth,  Gargţdų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro grupės GERT ir 

Autopsy Advisors bei Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Saulutė“ muzikinio lavinimo studijos 

„TUTTI“ grupės Random Halfway ir Lighthouse. 
 

Jaunimo roko muzikos grupių repertuaras kuo 

įvairiausias: nuo savos kūrybos dainų iki Red Hot 

Chilli Peppers ar Green Day. 

  

Pirmieji grupės Random Halfway akordai roko 

muzikos mylėtojus uţkrėtė gera nuotaika ir roko 

dvasia.  Dalyviai, jaukiai įsitaisę minkštasuoliuose, 

audringai vieni kitus palaikė ir išsiskirstė niūniuodami 

patikusias melodijas. 
 

Tikimės, jog festivalis roko muzikos 

mylėtojus suburs ir kitais metais! 

 Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras, Molo g. 60, tel. 8 (46) 21 49 74, www.kvlc.lt 

S P A L V O T A S  L A I S V A L A I K I S 
Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro laikraštis 

Nr. 2, 2012, gruodis 

DALYVAVOME ŠOKIŲ 

FESTIVALYJE - KONKURSE 

I-asis tarptautinis jaunimo roko muzikos grupių 

festivalis „ROCKO ŠĖLSMAS“ 
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Kai žmonės laimingi, jiems nesvarbu,  

 dabar vasara ar žiema. (Antanas Čechovas) 
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Artėjant žiemai, imame 

galvoti apie sniegą, šaltį, 

Adventą, Šv. Kalėdas... 

 O apie ką artėjant žiemai 

galvoja Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro vaikai? 

Erika: aš laukiu 

Šv. Kalėdų, nes 

tik per šią šventę 

mama nepyksta, 

kad valgau daug 

saldainių. 

Vakarė: aš 

ţiemą 

mėgstu gauti 

dovanų. 

Ugnė: aš labai 

mėgstu ţiemą ir 

jos laukiu, nes 

ţiemą yra mano 

gimtadienis. 

Evelina: man 

patinka ţiema, 

nes ilgais ir 

šaltais jos 

vakarais mėgstu 

skaityti pasakas. 

Agnė: man labai 

patinka ţiema, 

nes galima statyti 

senius 

besmegenius. 

Gabija: ţiema yra 

laikotarpis, kai dienos 

trumpėja, o naktys 

ilgėja. Ţiemą vaikai 

laukia Advento, Šv. 

Kalėdų ir čiuoţinėja 

rogutėmis.  

Titas: man 

patinka ţiema, 

nes galima statyti 

sniego senį ir 

ţaisti sniego 

gniūţtėmis. 

Raminta: aš esu 

labai gera, todėl 

Kalėdų senis 

man atneš 

dovanų. 

Aleksas: 
vaikai ţiemą 

gauna dovanų 

ir puošia 

eglutę. 

Laikraštį parengė 

 ţiniasklaidos studija 

„Media“, 

mokytoja Modesta 

Černikevičiūtė, 

redagavo 

neformaliojo vaikų 

švietimo mokytoja 

Rasa Juzėnaitė. 
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