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Sveikinu vaikų laisvalaikio centro bendruomenę – 

mokinius ir jų tėvus, mokytojus, darbuotojus – pirmojo 
laikraščio „Spalvotas laisvalaikis“ numerio išleidimo 
proga. 
Laikraštis – puiki galimybė stabtelti, įvertinti nuveiktus 
darbus ir, sutelkus visas jėgas, drąsiai žengti pirmyn. 
Vaikų laisvalaikio centre tvyro ypatinga dvasia. Ugdome 
gabius ir talentingus jaunuolius, laisvus Lietuvos piliečius, 
esame atviri iniciatyvoms, diegiame naujoves, rūpinamės 

mokinių saugumu ir sveikata bei darbo sąlygomis.  
Noriu palinkėti mums visiems, kad nauji iššūkiai 
bendriems darbams suvienytų mokytojus, mokinius ir jų 
tėvus – sujungtų į dar stipresnę vaikų laisvalaikio centro 
bendruomenę. 
Savo entuziazmu, drąsa bei žiniomis rašykime gražią 
Vaikų laisvalaikio centro istoriją.  
  

        Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro direktorė  
Jolanta Budrienė 

 
 

 

   

 

Visi kūrybingi, linksmi, ieškantys draugų ir aktyvios veiklos vaikai laukiami  šiuose 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro struktūriniuose padaliniuose: 
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LAISVALAIKIS 
Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro laikraštis 

Nr. 1, 2012, rugsėjis 
Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centras – 

neformaliojo vaikų 

švietimo mokykla, šį       

rudenį švenčianti trečiąjį 

savo gimtadienį.  

Klubas „Draugystė“ 

– Taikos pr. 95, 

Tel. 8 46 345867 

 Klubas „Liepsnelė“  

Viršutinė g. 5, 

Tel. 8 46 411016 

 

Klubas „Saulutė“ 

Šermukšnių g. 11,  

tel. 8 46 383534 

 

Klubas „Švyturys“ 

 Šilutės pl. 40,  

Tel. 8 46 342286 

 
Klubas „Žuvėdra“ 

Valstiečių g. 10, 

tel. 8 46 498739 

 

Klubas 

„Želmenėlis“  

Vingio g. 14, 

Tel. 8 46 326400 

 

Administracija – Molo g. 60 
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Praėjusiais 2011-2012 m.m. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centre buvo organizuota daugybė 

renginių: 
 

 Tarptautinis šokių čempionatas Lithuanian Cup 

2011“ 

  Jaunųjų kūrėjų konkursas „Atrask save“ 

 VIII-oji mažųjų šokėjų šventė „Traukinukas 2012“ 

 IV-asis dainos festivalis „Purpurinis vakaras“ 

 Festivalis „Mažas žmogutis“ 

 Respublikinis vaikų ir jaunimo  lietuviškos 

dainos festivalis „Garsų paletė“ 

 Kantri ir linijinių šokių varžybos „Kelionių skrybėlė 2012“ 

 Respublikinio projekto „Laiškai Maironiui“ II-asis etapas 

 – akcija „Myliu gamtą – myliu save“                                Festivalis „Mažas žmogutis“ 

 Tarptautinis festivalis „Žaisminga laisvalaikio diena“ 

 XI tarptautinis breiko ir hip hopo čempionatas „Street style - 2011" 

 Tarptautinis dailės pleneras „Mus jungia Baltija“ 

 Tarptautinis projektas „Šokančios 

bangelės“ 

 Koncertas „Popklasikos pavasaris su grupe Vocalis“ 

 

 
 
 

Respublikinio projekto „Laiškai Maironiui“ II-asis etapas – akcija 
„Myliu gamtą – myliu save“ 

 
 
 
 

 
 
 
 Tarptautinis festivalis „Žaisminga laisvalaikio diena“ 

 
Tarptautinio dailės plenero „Mus jungia Baltija“ paroda 

Turime kuo džiaugtis 
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Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro kolektyvai 
dalyvavo Jūros šventės renginių programoje 

2012 „Būk sveikas, gerųjų vėjų mieste”. Šiais 
metais vykusi Jūros šventė ypatinga, nes 

Klaipėda švenčia 760 metų gimtadienio šventę. 
 

Sveikiname vaikus, šauniai  

pasirodžiusius istorinėje miesto  
šventėje ir dėkojame 

 mokytojams, paruošusiems  
spalvingą programą. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2011 metų rudenį – Vaikų 
laisvalaikio centras atvėrė naujas 

patalpas – Melnragėje.  

Šiai džiugiai naujienai pranešti buvo 
surengta spalvinga ir triukšminga 

atvirų durų šventė „Žaisminga rudens 
diena“. 

Šią dieną skambėjo dainos, trepsėjo 
šokėjai, kieme veikė Menų miestelis. 
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2011-2012 m.m. organizuotas projektas „Salve, Klaipėda“, 

skirtas Klaipėdos 760-ajam jubiliejui subūrė beveik visas 
Klaipėdos mokyklas. Pristatę kūrybinės grupės sukurtą 

programą, patekome į Klaipėdos miesto vaikų ir jaunimo 
projekto „Salve, Klaipėda“ kūrybinių darbų konkurso 

penketuką ir turėjome galimybę dalyvauti baigiamajame  

projekto koncerte Klaipėdos Koncertų salėje. 

DŽIUGI žINIA! 

 

DALYVAVOME ISTORINĖJE 
JŪROS ŠVENTĖJE 
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Jie save vadina įsibrovėliais į šokių  pasaulį, kurie nebijo painių 
kelių ir  konkurencijos. Tai daug  pasiekusi VLC šokių studija.  

„Intrus“ šokėjai yra pasirodę šokio varžybose bei kituose 
renginiuose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Austrijoje, 
Nyderlanduose, Danijoje, Vokietijoje, Ukrainoje, Slovakijoje, 

Slovėnijoje. 
 

Vien tik šią vasarą šiuolaikinių šokių studija „Intrus“ 
dalyvavo šokių festivalyje – konkurse „Ant bangos 
2012“, šokių stovykloje   „Merkinė 2012“,  Europos 
Sąjungos projekte „Veiklusis jaunimas“ Lenkijoje, 

Lietuvos dainų šventėje, Europos čempionate 
Slovėnijoje, Jūros šventėje... 
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Sveikiname merginų kvartetą „Vocalis”  ir mokytoją  

Erlandą Tverijonienę,  laimėjusius 

 II vietą tarptautiniame vaikų ir jaunimo  konkurse „Opus 

2012”, Lloret de Mar mieste (Ispanija). 

 

 

SVEIKINAME 

Džiaugiamės jūsų optimizmu ir, 
žinoma, pasiekimais!  

Linkime nenuilstančios energijos bei 
pergalių! 

     

 Klaipėdos vaikų laisvalaikio centre dirba talentingų, 
šiuolaikiškų, jaunų, kūrybingų mokytojų komanda. 

Organizuojami įvairūs renginiai, projektai, festivaliai ir 

konkursai. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro studijų nariai 

dalyvauja miesto, respublikos, užsienio šalių konkursuose ir 

festivaliuose. 

Šokiai, dainos, dailė, teatras – tai tik dalis užsiėmimų, kuriuos 

mes Jums siūlome. Veiklos čia ras kiekvienas! 
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       STOVYKLAUDAMI 
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Piešėme 

Lankėmės 
Rusnėje  

 

Važinėjome 
kartingais 

Plaukėme laivu 

iki jūros vartų 

 

Traukiniu 
vykome į 
Kretingą 

 

Buvome susitikę su   
II-osios Melnragės 
gelbėjimo stoties 

gelbėtojais 

 

Dalyvavome AB 
„Klaipėdos nafta“ 

organizuotoje sporto 
šventėje 

 

Buvome 

Oginskių 

rūmuose Rietave 

 

Vykome į Mosėdžio 
akmenų muziejų 

 

Vykome į  
S. Dariaus, 
 S. Girėno, 

 D. Poškos gimtines 

 

Išmokome naujų amatų ir 
dalyvavome įvairiuose 

edukaciniuose 
užsiėmimuose 

 

Lankėmės rytų 

kovos menų 

centre 

 

Šokome 

Dainavome 

Maudėmės 
jūroje 

Vaidinome 

Žaidėme 

Išbandėme jėgas 
kliūčių ruože 

„Lūšies kelias“ 

Žaidėme 
boulingą 

Žiūrėjome filmus 
kino teatre 

Matėme Klaipėdą iš 
paukščio skrydžio 

Aplankėme 
mažuosius draugus  

Jūrų muziejuje 

Išmokome gaminti 
papuošalus 

Patys 
gaminome 
laikrodžius 

Sužinojome 
popieriaus gaminimo 

paslapčių 

Rungėmės 
įvairiose 
estafetėse 

Statėme 
smėlio pilis 

Ieškojome skulptūrų 
Klaipėdos skulptūrų parke 

Susipažinome su 
mažaisiais 
Klaipėdos 
stebuklais 

Vykome į Vilnių 

Svečiavomės 
Rundalės pilyje 

Latvijoje 

Keliavome į 
Druskininkus 

Lankėmės 
Plateliuose 
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Šią vasarą jau antrą kartą Klaipėdos vaikų laisvalaikio 
centre buvo organizuojama „Para be miego“. Birželio 21-ąją 
didžiulis būrys Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 
bendruomenės narių rinkosi Melnragėje. Dideli ir maži, vieni ar 
su tėveliais, nešini palapinėmis ir miegmaišiais, vaikai rinkosi į 
stovyklavietę „Žiogelis“, kur jų laukė renginys „Para be miego“. 
Labiausiai laukiami šioje stovyklavietėje buvo Klaipėdos 
baikeriai. Vaikai liko sužavėti ne tik ypatinga baikerių apranga, 
išskirtiniais motociklais, bet ir svečių nuoširdumu ir atvirumu. 
Baikeriai mielai dalinosi savo patirtimi, atsakinėjo į vaikų 
užduodamus klausimus bei varžėsi su vaikais virvės traukimo 
rungtyje. Laimei, mūsų buvo beveik šimtas ir įveikti baikerius 
nepasirodė  rimta užduotis. 
Saulės palydos, dainos prie laužo, nakvynė      stovyklavietėje, 
dešrelių kepimas ant laužo, dangaus žibintų leidimas – dar ne 
visos „Paros be miego“ linksmybės.  

   

    
 Ryte anksti kėlusių stovyklautojų laukė rytinė 
mankšta pajūryje, krepšinio ir tinklinio žaidimai. 
Po rytinių darbų vaikų laukė išvyka į Platelius. Į 
Žemaitiją išvyko du, pilni stovyklautojų, 
didžiuliai autobusai. Plateliuose vaikus pasitiko 
nardymo centro „Oktopusas“ narai, kurie vaikus 
supažindino su nardymo įranga, apranga, ežero 
legendomis bei pasakojo apie įdomiausius 
radinius, rastus Platelių ežere. Vaikai, kurie 
aktyviausiai klausėsi narų pasakojimo ir 
atsakinėjo į klausimus, turėjo galimybę 
pasimatuoti naro kostiumus ir išbandyti juos 
vandenyje.  Nors vėjas buvo didokas ir saulės 
šilumos trūko, bet penketas vaikų išbandė ežero 
bangas. Pasigrožėję žaliomis pakrantėmis ir 
ežero salomis susėdome į autobusą ir kupini 
naujų vasaros atostogų įspūdžių, grįžome namo.  

 

Tai štai kokia nelengva ta mūsų „Para be miego“. 
Dėkojame visiems, geranoriškai prisidėjusiems  

prie šio šaunaus renginio!
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DŽIAUGIAMĖS 
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Tėvelių 

paštas 

Esu močiutė melnragiškė ir turiu anūkų, kurie dalyvavo vasaros 

dienos stovykloje Melnragėje. Džiaugiuosi, kad Melnragėje yra 

Vaikų laisvalaikio centras, kuriame dirba savo darbą mylintys 

mokytojai. Keleto Melnragiškių vardu noriu padėkoti Vaikų 

laisvalaikio centrui ir AB „Klaipėdos Nafta” už suteiktą galimybę 

vaikams turiningai praleisti vasarą. 

 

  

 

Nuostabiame gamtos prieglobstyje šalia banguojančios jūros, žaliuojančių pušynų gera vaikams atostogauti.  

Vasaros metu Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras organizavo nuotaikingą vaikų užimtumą Melnragės ir miesto 

vaikams. 

Vaikai – vaikams, draugai – draugams, tėvai - tėvams – melnragiečiai  skleidė žinią: „ateik į Vaikų laisvalaikio 

centrą Melnragėje – susirasi draugų, keliausi, pramogausi, išdykausi”. 

 Vienoje pamainoje dalyvavo net apie 170  vaikų. Stovykloje įdomi programa: sporto aikštynas, maudynės 

jūroje, daug pažintinių ir kūrybinių renginių, visų vaikų mėgstamiausia „para be miego“, filmukų peržiūra, 

spektakliai, konkursai, ekskursijos į Rusnę, Mosėdį, Rietavą, Platelius, nuotykių parką „Lūšies kelias“ ir kt. Prie 

turiningo vasaros stovyklos organizavimo prisidėjo vaikų laisvalaikio centro bičiuliai -  AB „Klaipėdos nafta“. 

Nepamirštama ir ypatinga tai, kad vaikai dalyvavo „Olimpiadoje“. „Visi mes stiprūs ir nenugalimi!“ – su tokiu 

šūkiu, išdidžiai iškėlę galvas, žengė į aikštę, kuri buvo paruošta linksmoms estafetėms. AB „Klaipėdos Nafta“ 

vaikams padovanojo įspūdingų „Olimpiados“ akimirkų: vaikams pilną energijos dieną: estafetės su 

„pripučiamais žirgais“, „nesibaigianti šaškių partija“, „eitynės su kibirais“, „pasivaikščiojimas su slidėmis po 

pievą“, „pagalvių kvadratas“, daugybė sportinio inventoriaus ir saldžiųjų dovanų, kuriomis vaikai dar ilgai 

mėgausis. Šventinę sportinę dieną vaikai galėjo ne tik mankštintis, bet ir praplėsti kūrybinį akiratį, lavinti 

vaizduotę, išmokti bendravimo ir tolerancijos meno. 

Geras bendravimas, nuotaika, graži gamta, daug juoko ir džiaugsmo – tokia Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

vasara. Vaikai pailsėjo nuo miesto šurmulio, mobiliųjų telefonų, interneto, televizijos. Juk bendradarbiavimas – 

mūsų ateitis. 

Labai dėkojame Vaikų laisvalaikio centrui už puikiai organizuotą stovyklą mažiesiems Melnragės ir miesto 

vaikams! Mokytojai - šaunūs, vaikai grįžo laimingi, kuria planus kitiems metams. Ačiū mokytojų komandai! 

Sėkmės organizuojant kitų metų stovyklą. Būkite laimingi ir kūrybingi. Džiaugiamės, kad Melnragėje yra toks 

centras, kur vaikai gali save realizuoti, ugdyti saviraišką. 

Pagarbiai, melnragiškiai: Loreta Aukštuolienė, Natalija Jucienė, Ramzija Bartkuvienė. 

 

Tos kelios savaitės praleistos Jūsų stovykloje – 

puikus laiko praleidimas. Esame dėkingi už 

sūnaus užimtumą, šokius, dainas, maudynes 

bei įvairias keliones. Tai geras 

atsipalaidavimas vaikams. Ačiū Jums už 

nuoširdumą, paprastumą ir mokėjimą su 

vaikais gražiai bendrauti. 

Dovydas Stančikas 

 

Būtų malonu ir kitais 

metais Jūsų stovykloje praleisti laiką. 

Nuoširdus Ačiū! 

 

Mano sūnus, Valentinas Petrik, lankė vasaros 
stovyklą, kurią organizavo KVLC. Nuoširdžiai 
dėkojame už profesionaliai organizuotą užimtumą 
klubo „Žuvėdra” mokytojams. Rūpestingi ir 
motyvuoti vadovai nusipelno pačių gražiausių 
padėkos žodžių. Tematikų įvairovė ir pasiruošimas 
kiekvienos dienos darbui – puikiausias pavyzdys 
vaikams planuoti kaip turiningai praleisti dieną. 
Mano vaikas patyrė pačių gražiausių įspūdžių, įgavo 
naujos patirties. Naujos pažintys ir daug naudingos 
informacijos, manau, paliks neišdildomą pėdsaką 
vaiko atmintyje. Būtų labai šaunu, jei ir ateityje 
klubui būtų suteiktos galimybės vykdyti savo veiklą. 
Ačiū Jums, mokytojai, – dirbote labai sunkų, bet labai 
naudingą darbą.  

Su pagarba, dėkinga mama 

 

Mano sūnui labai patiko stovykla klube „Žuvėdra”. 
Visos išvykos buvo labai įdomios. Labai pagirtinas 
vadovų pasirengimas. Kiekviena diena buvo 
skirtinga. Liko didžiulis įspūdis, išmoko daug 
naujų dalykų. Ačiū Jums už kantrybę ir norą dirbti 
su mumis! 
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 Šiuolaikiškų, 

kūrybingų mokytojų  

komanda visada 

laukia JŪSŲ.... 
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Įsikūrę Melnragėje, turėjome galimybę užmegzti 
pažintį su AB „Klaipėdos nafta“. Esame be galo 
dėkingi už mums skiriamą dėmesį, pagalbą bei 
finansavimą.  Dėkojame už ištiestą pagalbos ranką 
organizuojant vaikų vasaros stovyklą.  
AB „Klaipėdos nafta” parama sudarė galimybę ne 
tik užimti vaikus, bet ir jų laisvalaikį padaryti 
daug turiningesnį. Gavę paramą galėjome rengti 
įvairias išvykas, lankytis muziejuose, kituose 
objektuose, organizuoti edukacinius užsiėmimus, 
turistines stovyklas su nakvyne. Ypatingai 
dėkojame už suorganizuotą Olimpiadą, kurios 
vaikai nepamirš niekada!  
 

 

Esame laimingi turėdami draugų! 
Kasmet draugaujame su labdaros ir 
paramos fondu „Maisto bankas“. 

Praėjusiais mokslo metais 
dalyvavome dviejuose fondo 

organizuojamose akcijose. Gerų 
žmonių ir „Maisto banko“ dėka 

padėjome nepasiturinčioms 
šeimoms. 

 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras 

Molo g. 60, Klaipėda, LT-92278 

Tel./faks.: 8 (46) 21 49 74 

El. paštas: info@kvlc.lt 

El. svetainė: www.kvlc.lt 

Ieškokite mūsų Facebook‘e. 
 

Laikraštį išleido kūrybinė grupė: 

metodinio darbo vadovės Jolanta 

Baipšienė ir Dalia Mačiulienė, 

mokytoja Modesta Černikevičiūtė. 

Redagavo: mokytoja Rasa 

Juzėnaitė 
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