
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 MIELOS MAMYTĖS, 
 

Jei pasaulyje Jūsų nebūtų,  
Gerumas ir meilė netektų vardų.  

Nešildytų saulė,  
šaltiniai išdžiūtų  

Ir žemė visa apsitrauktų ledu. 
 

Sveikiname su gražiausia 
pavasario švente! 

 

 

 

KVIEČIAME STOVYKLAUTI 
 

Šią, kaip ir kiekvieną, vasarą Klaipėdos vaikų laisvalaikio 

centras vasarą kviečia praleisti įdomiai, linksmai, 

prasmingai, kūrybiškai ir dalyvauti vaikų vasaros poilsio 

dienos stovykloje.   

Visuose Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubuose veiks 

nemokama dienos stovykla, skirta vaikams nuo 6 iki 16 

metų. Vaikai bus uţimti darbo dienomis  

nuo 11.00 iki 15.00. 

Organizuojamos dvi stovyklos pamainos: 

I pamaina vyks birţelio 3 – 14 dienomis 

II pamaina vyks birţelio 17 – 28 dienomis 

 

              Kviečiame registruotis  jau dabar 

 

Laukiame jūsų klubuose: 

 Draugystė (Taikos pr. 95, tel. 8 46 345867) 

 Liepsnelė (Viršutinė g. 5, tel. 8 46 411016) 

 Saulutė (Šermukšnių g. 11, tel. 8 46 383534) 

 Švyturys (Šilutės pl. 40, tel. 8 46 342286) 

 Ţelmenėlis (Vingio g. 14, tel. 8 46 326400) 

 Ţuvėdra (Valstiečių g. 10, tel. 8 46 498739) 

 Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras  

(Molo g. 60, tel. 8 46 214974) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ŠIAME NUMERYJE 

 
 ŠVENTINIO LAIKOTARPIO 

DŽIAUGSMAI 

 PAMINĖJOME KLAIPĖDOS DIENĄ 

 SUSITIKIMAS SU RAŠYTOJA 

 SVEIKAI GYVENU ILGAI GYVENU 

 PROJEKTAS „LIETUVA VAIKŲ 

AKIMIS“ 

 JAUNIMO MAINŲ PROJEKTAS 

LIEPOJOJE 

 JAUNIEJI KŪRĖJAI DALYVAVO 

KONKURSE „ATRASK SAVE“ 

 PAVASARĮ PASITIKOME IX-AJAME 

TRAUKINUKE 

 JUBILIEJINIS „PURPURINIS 

VAKARAS“ 

 DUETŲ VAKARAS „DVIESE“ 

 PAVASARIO ŠVENTĖ MELNRAGĖJE 

 ODĖ ŽEMEI 

 KELIONĖ Į EUROPOS PARLAMENTĄ 

 DAINORĖLIŲ IR ŠOKĖJĖLIŲ ŠVENTĖ 

„MAŽAS ŽMOGUTIS“ 

 DAINOS IR ŠOKIO FESTIVALIS 

„PAVASARIO KAPRIZAS“ 

 PRISIJUNGĖME PRIE INICIATYVOS 

„DIENA KITAIP“ 

 ŽINIŲ SRAUTAS 

 METODINĖ VEIKLA 

 PIRMOJI „GINTARINĖ STYGA“ 

 TEATRO UOSTAS „ŽAIDŽIAME 

TEATRĄ“ 

 MYLIU GAMTĄ – MYLIU SAVE 

 SUSITIKIMAS SU EUROPOS 

PARLAMENTO NARIU 
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Visą gruodį Klaipėdos vaikų laisvalaikio centre siautė kalėdinių 

renginių uraganas. Klubuose buvo pasektos net trys pasakos. Klube 

„Ţuvėdra“ buvo sekama „Sniego karalienės pasaka“, „Ţelmenėlyje“ - 

„Snieguolės pasaka“, o Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro Baltojoje 

salėje vaikų globos namų auklėtiniams buvo pasekta  „Pusnynų 

pasaka“. Taip pat buvo atidarytos dvi parodos: meninių studijų paroda 

„Ţiemos dovanos“ klube „Saulutė“ bei maţųjų dailininkų, keramikų, 

rūbų aksesuarų dizainerių paroda „Po angelo sparnu“ klube „Ţuvėdra“. 

Prieš šventes buvo surengta tradicinių kalėdinių papuošimų gamyba etnokultūros centre bei edukacinis uţsiėmimas 

„Ţibintų gamyba“ Simono Dacho namuose. Klube „Ţuvėdra“ vaikai galėjo dţiaugtis kalėdine ţvaigţdţių fiesta su 

Karksiuku ir Karksiuke. Taip pat įvyko Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro muzikos bei dainos studijų koncertas. 

Šventėms prasidėjus ramiai, jos uţsibaigė šventinėmis atrakcijomis ir net diskoteka „Kalėdinės dūzgės“ klube 

„Saulutė“. 
Ţiniasklaidos studijos „Media“ narė Gabrielė 

 
 

Sausio 15 d. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klube 

„Ţelmenėlis“ jau penktą kartą buvo minima Klaipėdos 

diena. Šiai progai paminėti organizavome koncertą – 

viktoriną „Mano mieste“. Renginį sudarė dvi dalys. 

Koncertinėje dalyje dalyvavo „Smeltės“ progimnazijos 

vaikų folkloro kolektyvas „Smeltuţė“, „Smeltės“ 

progimnazijos 3a klasė, Hermano Zudermano gimnazijos  

4 b klasė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubų 

„Liepsnelė“ ir „Ţelmenėlis“ Dainos studijos, klubo 

„Ţelmenėlis“ Gitaros studija. 

   O viktorinos metu prisijungė ir atsakinėjant į 

klausimus apie Klaipėdą aktyviai dalyvavo klubų 

„Draugystė“ ir „Ţuvėdra“ vaikai. Viktorinos 

dalyviai suţinojo, kokios spalvos sudaro 

maţosios Lietuvos vėliavą, kas pavaizduota 

Klaipėdos herbe, kada miestas švenčia savo 

gimtadienį, kokie piliakalniai, upės, miškai, 

tiltai, muziejai, gyvenamieji rajonai yra 

Klaipėdoje. 

Dėkojame dainininkams, šokėjams, gitaristams 

ir kitiems, dalyvavusiems renginyje. 
Ţiniasklaidos studijos „Media“ narė Ieva 

 

 

 

Paskutinę sausio savaitę pabaigėme šiltu susitikimu su vaikiškų knygelių 

rašytoja Nijole Kepeniene. Autorė sekė siaubo pasakas, pasakojo 

neįprastus padavimus. Rašytoja vaikus skatino kurti ir suorganizavo 

pasakų bei padavimų konkursus. Susitikime dalyvavo daug aktyvių ir 

kūrybingų vaikų, taigi išgirdome netikėčiausių pasakojimų apie magnetofoną 

bei padavimų apie stalo, skraidančio kilimo ir drugelio atsiradimo istorijas.  

Rašytoja nugalėtojus apdovanojo savo knygelėmis ir atsisveikindama vaikus skatino kurti.  

Dėkojame rašytojai uţ jaukų ir įdomų susitikimą. 
                                                Ţiniasklaidos studija „Media“ 

 

 

 

Šaltą sausio 24-osios popietę Klaipėdos vaikų laisvalaikio centre vyko 

susitikimas „Sveikai gyvenu, ilgai gyvenu“. Etiudą apie vitaminų svarbą 

rodė klubo „Ţuvėdra“ teatro studija „Akimirka“, pamokančią istoriją apie 

regą pasakojo mokyklos – darţelio „Varpelis“ trečios klasės moksleiviai.  

O gydytoja Regina Ševelkaitienė vaikams pasakojo apie judėjimo ir 

sveikos mitybos reikšmę mūsų organizmui. Dėkojame gydytojai bei m/d 

„Varpelis“ mokinukus atlydėjusioms mokytojai Nijolei ir bendrosios 

praktikos slaugytojai Tatjanai. 
Ţiniasklaidos studija „Media“ 

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

laisvalaikio centre buvo įgyvendinamas penkių 

etapų projektas „Lietuva vaikų akimis“. Šiuo 

projektu buvo siekiama ugdyti 

mokinių pilietiškumą, skatinti 

domėtis Lietuvos ir Klaipėdos 

krašto istorija. 

 

 

 

 

 

Vasario 16-osios išvakarėse 

prie Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro klubų vyko 

momentinės akcijos „Geltona, ţalia, raudona“, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. 

Klubo „Ţuvėdra“ vaikai visą mėnesį pynė trispalvę, kuria akcijos dieną apjuosė savo antrus namus. 

Nešini ryškiaspalvėmis vėliavėlėmis, vaikai būriavosi prie klubo „Ţelmenėlis“. Lietuvos valstybės 

atkūrimo diena čia paminėta daina „Laisvė“.  Klubo „Švyturys“ vaikai patys gamino vėliavėles, spalvino, 

karpė, rišo siūlais ir kiemelyje prie klubo „Švyturys“ kabinome jas ant medţių. 

 

 
 
 

 

 

Edukacinio uţsiėmimo metu suţinojome daug įdomybių apie mūsų miestą 

Klaipėdą, istoriją, vardo kilmę, simbolius ir jų reikšmę. Įdomiausia 

edukacinio uţsiėmimo dalis buvo Klaipėdos antspaudo gaminimas. 

Galiausiai gavome patvirtinimo raštus, kad išklausėme visą istoriją apie 

Klaipėdos vardo kilmę ir miesto simbolius. 
 
 
 
 

 

Projekto „Lietuva vaikų akimis“ metu pilietiškumo mokėmės net virtuvėje. Klubo „Ţuvėdra“ virtuvėje 

gaminome varškę, sukome sviestą, ruošėme patiekalus Lietuvos vėliavos spalvų tema ir galiausiai 

gardţiavome klubo „Ţuvėdra“ kulinarijos studijos ugdytinių ir pačių paruoštus valgius

 

 
 

 

 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centre  

(Molo g. 60) atidaryta vaikų piešinių 

paroda „Lietuva vaikų akimis“. Parodos 

atidaryme akustinius kūrinius dovanojo 

Gitaros studijos mokytojas Donatas ir jo 

mokinys. 

 

 

 

 

Viktorinoje „Kodas: LT“ dalyvavo ir savo ţinias 

apie Lietuvą demonstravo 5 komandos. Komandų 

laukė įvairiausios uţduotys: nuo klausimų apie 

Lietuvos istoriją iki miestų ţymėjimo ţemėlapyje. 

Projektą vainikavo kūrybinė uţduotis, kurios metu 

visi projekto dalyviai karpė Lietuvos vėliavos 

spalvų gėlytės ir jomis puošė Lietuvos trafaretą.  

 Dėkojame visiems dalyvavusiems projekte! 
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MOMENTINĖS 

AKCIJOS „GELTONA, 

ŢALIA, RAUDONA“ 

PROJEKTAS „LIETUVA 

VAIKŲ AKIMIS“ 

EDUKACINĖ IŠVYKA Į MAŢOSIOS LIETUVOS 

ISTORIJOS MUZIEJŲ TEMA „MIESTO SIMBOLIAI“ 

POPIETĖ „KULINARINĖS KELIONĖS PO LIETUVĄ“ 

PARODA „LIETUVA VAIKŲ AKIMIS“ 

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS 

VIKTORINA „KODAS:LT“ 

http://www.kvlc.lt/


 

 

 

 

 

 

Visada ţinojome, jog didţiausias turtas yra draugai 

ir tai dar kartą pasitvirtino. Jau ne kartą buvome 

susitikę su Liepojos vaikų ir jaunimo centru: 

vykome vieni pas kitus į svečius, dalyvavome vieni 

kitų organizuojamuose renginiuose. Šį kartą mūsų 

draugai iš Liepojos vaikų ir jaunimo centro mus 

pakvietė prisijungti prie jaunimo mainų projekto 

„Meeting Other Ways of Living“, kuris finansuojamas 

iš Europos Sąjungos programos „Veiklus jaunimas“ 

bei tarptautinio jaunimo mainų projektų tinklo „Drums 

for Peace“. Projekte galimybę dalyvauti turėjo 6 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro jaunuoliai bei 2 

lydintys mokytojai. Laimė nusišypsojo klubo 

„Saulutė“ muzikinio lavinimo studijos „Tutti“ grupei 

„Random Halfway“. Į kupiną įspūdţių projektą juos 

lydėjo mokytojai Modesta ir Paulius. 

 

Projektas vyko Liepojoje, kur sugūţėjo jaunimas iš 

Lietuvos, Latvijos, Danijos bei Rusijos. Turėjome visą 

savaitę ir buvo suplanuota daugybė įvairiausių 

uţsiėmimų: susipaţinimo, pasitikėjimo, komandiniai, 

liaudies ţaidimai, šalių ir kultūrų pristatymo vakarai, 

Valentino dienos vakarėlis ir kitos veiklos, 

neatsiejamos nuo jaunimo mainų projektų. Tačiau 

daugiausiai laiko praleidome susiskirstę į šokių, 

muzikos ir cirko grupes, kur ruošėme pasirodymus. 

Dirbome atskirai, bet turėjome vieną tikslą – per tris 

dienas paruošti programą Liepojos visuomenei. Po 

trijų ruošimosi dienų pasirodėme dvejose Liepojos 

mokyklose bei roko klube „Fontain“. Grupei „Random Halfway“ roko klubo „Fontain“ scena nebuvo 

nauja ir nejauki. Ant šios scenos jie jau stovėjo praėjusiais metais rugsėjo mėnesį vykusio festivalio metu. 

Esame laimingi radę draugų, paţinę kitų šalių kultūras ir turiningai praleidę laiką. 
 

Renginių organizavimo mokytoja Modesta Černikevičiūtė 

 

 

 

 

Tomas: liaudiškai sakant, buvo labai fainai, susibendravom su daug ţmonių, su kai kuriais vis 

dar bendrauju, pamatėm Liepoją. Ir šiaip, savam tarpe kai prabūni savaitę, visai kitaip bendrauji 

ir su saviškiais. Aišku, po projekto atsigaut reikėjo poros savaičių, bet su malonumu dar 

kartočiau. 

 

Bernardas: Turbūt geriausia savaitė mano gyvenime, bet ką atiduočiau, kad galėčiau vėl ten 

pabūti. 

 

Gintarė: Liepojoje vykusiame projekte susipaţinau su kitų šaliu jaunimu, su kuriais kiekvieną 

dieną ir atlikinėdavom įvairias uţduotis. Labiausiai patiko pasitikėjimo ir bendravimo ţaidimai. 

Taip pat ten mokiausi šokio derinių, kuriuos rodėme koncertuose. Projektas suteikė galimybę 

lavinti anglų kalbos ţinias, išmokė būti savimi. Prisiminimai tikrai išliks atmintyje. 

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

 JAUNIMO MAINŲ 

PROJEKTAS LIEPOJOJE 
 

PROJEKTO DALYVIŲ MINTYS 
 

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. 3, 2013, gegužė 

http://www.kvlc.lt/


Svarbiausių naujienų ir 

įdomiausių nuotraukų rasite 

socialiniame tinklapyje 

Facebook į paieškos 

 langelį įvedę  

Klaipėdos vaikų 

 laisvalaikio centras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubas ,,Liepsnelė“ vasario 22 d. organizavo 

antrąjį Klaipėdos miesto jaunųjų populiariosios dainos kūrėjų konkursą ,,Atrask save“.  

      Šių metų konkursas sulaukė didesnio dalyvių ir ţiūrovų dėmesio.  Konkurse dalyvavo 

vaikai iš Stasio Šimkaus konservatorijos, Vytauto Didţiojo gimnazijos  bei  Klaipėdos 

vaikų laisvalaikio centro klubų ,,Liepsnelė“ ir ,,Saulutė“. Taip pat dalyvavo  grupė 

,,Universalūs flatronai“ iš Rietavo ir studija ,,Grock“. 

      Konkursą vertino Stasio Šimkaus konservatorijos dėstytojas, gitaristas, dainininkas, 

kompozitorius Eugenijus Jonavičius, rašytoja Nijolė Kepenienė ir Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro klubo ,,Švyturys“ muzikos mokytoja metodininkė Vaida Valinskienė. 

Geriausio teksto autoriumi išrinkta Karolina Macytė. Mergina  pati kuria ir muziką savo 

dainų tekstams. O geriausios muzikos autoriais buvo pripaţinta grupė ,,Random 

Halfway“.  

      Konkurso metu ne tik buvo išrinkti geriausio teksto ir muzikos autoriai, bet ir įteikta 

daug paskatinamųjų prizų – uţ  originalų tekstą, geriausią gitaros solo atlikimą, 

jauniausiai grupei ir kt.  

      Konkurso organizatoriai sulaukė daug atsiliepimų apie tokio pobūdţio renginio 

būtinumą, todėl jie kviečia jaunuosius kūrėjus jau dabar pradėti ruoštis trečiajam 

konkursui, kuris įvyks kitais metais.  
Renginių organizavimo mokytoja Ramunė Sinkevičienė 

 

 

 

 

 

 

       

Saulėtą pirmąją pavasario dieną Klaipėdos vaikų laisvalaikio 

centrą sudrebino jau IX-asis maţųjų šokėjų festivalis – konkursas 

„Traukinukas 2013“. 

Šokėjai į Melnragėje įsikūrusį Klaipėdos vaikų laisvalaikio centrą sugūţėjo ne tik iš Klaipėdos, bet ir iš 

Šilutės. IX-uoju „Traukinuku“ dundėjo net 12 kolektyvų iš Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro, šokių 

studijos „Amber“, Šilutės rajono vaikų meno mokyklos, Šilutės „Pamario“ pagrindinės mokyklos, 

Klaipėdos „Versmės“ bei „Vyturio“ progimnazijų, Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklos. 

Šiemet pirmą kartą „Traukinukas“ virto konkursu, kuriame maţuosius šokėjus vertino kompetentinga 

penkių narių komisija. Komisijai teko nelengvas uţdavinys – įvertinus kolektyvų artistiškumą, 

originalumą, išraiškingumą, estetinį įvaizdį, sceninę kultūrą bei daugelį kitų kriterijų, šokėjams skirti 

vietas bei įteikti nominacijas. 

Nuskriaustų IX-ajame „Traukinuke“ neliko – visi 

maţieji šokėjai buvo apdovanoti diplomais, 

nominacijomis bei saldainiais. O svarbiausiu 

„Traukinuko“ akcentu tapo – medaliai, kurie 

daugumai šokėjėlių buvo pirmieji. Dţiaugiamės 

didţiuliu būriu maţųjų šokėjų bei triukšmingai 

prasidėjusiu pavasariu! 
Renginių organizavimo mokytoja Modesta Černikevičiūtė 
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Kovo 13 d. jau penktąjį kartą klubas „Ţelmenėlis“ į vieną 

būrį rinko visus Klaipėdos dainuojamosios poezijos 

mylėtojus. Kaip kasmet, taip ir šiemet, vaikų ir jaunimo 

dainos festivalyje „Purpurinis vakaras“, skirtame 

dainuojamosios poezijos pradininko Vytauto Kernagio 

atminimui, dalyvavo daugiau nei šimtas jaunųjų muzikantų.  

Keturis metus festivalį vainikuodavo svečias, kuris 

pristatydavo savo kūrybą. Savo dainas šio festivalio metu yra dovanoję dainų autorė ir atlikėja Rūta 

Šličkutė, poetas, prozininkas, dramaturgas, dainų autorius ir atlikėjas Mindaugas Valiukas, dainų autorius 

ir atlikėjas Karolis Rupkus. Penktasis festivalis nuo praėjusių skyrėsi tuo, kad šiemet buvo paskelbtos trys 

nominacijos: uţ originaliausią, nuotaikingiausią, kūrybiškiausią pasirodymus. Uţ nuoširdų komisijos, 

vertinusios kolektyvų pasirodymus, darbą dėkojame muzikos mokytojoms Astai Kontautienei ir Almai 

Ţukienei, psichologei Linai Kantautienei, šokio mokytojai Linai Andruškienei. Originaliausio 

pasirodymo nominaciją komisija skyrė Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos solistui Tomui Ţylai, 

nuotaikingiausio – Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos merginų ansambliui „Still“, kūrybiškiausio – 

Klaipėdos L. Stulpino progimnazijos vokaliniam ansambliui „Vaivos juosta“. 

V-ojo vaikų ir jaunimo dainos festivalio „Purpurinis vakaras“ dalyviai apdovanoti ne tik padėkos raštais, 

bet ir stikliniais trofėjais, priminsiančiais jubiliejinį dainuojamosios poezijos mylėtojų susitikimą. 
 

Ţiniasklaidos studija „Media“ 

 

 

 

Kovo 20 d. pirmą kartą Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centre buvo organizuojamas vakaras 

duetams, kuriuo buvo skatinama populiarinti 

dainavimą duetu. Norą dalyvauti duetų vakare 

„Dviese“ pareiškė 16 duetų iš Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro klubų „Liepsnelė“, „Saulutė“, 

„Švyturys“,  „Ţuvėdra“, „Ţelmenėlis“, Klaipėdos 

„Vėtrungės“ gimnazijos ir net Kretingos 

Pranciškonų gimnazijos. Ant scenos duetu 

dainuoti lipo ir šešiamečiai, ir gimnazistai. 

Vokalinius duetus vertino trijų narių komisija: 

muzikos mokytoja - metodininkė Auksė 

Laureckienė, muzikinio teatro solistė Aurelija 

Dovydaitienė, KU Menų fakulteto dėstytoja - 

doktorantė Sandra Rimkutė. 

Komisijos laukė sudėtingas uţdavinys – išrinkti 

šių nominacijų vertus dalyvius: Jauniausias 

duetas, Originaliausias duetas, Lyriškiausias 

duetas, Profesionaliausias duetas, 

Nuotaikingiausias duetas. Tačiau išgirdę visus 

kūrinius, komisijos nariai ilgai diskutavo ir skyrė 

dar dvi nominacijas – Ţaismingiausias duetas, 

Kompetentingiausias duetas. 

Dţiaugiamės, kad profesionali muzikantų 

komisija nominacijomis apdovanojo ir mūsų 

įstaigos duetus. Neliko nuskriausti ir kiti duetų 

vakaro dalyviai – visi buvo apdovanoti padėkos 

raštais ir saldţiomis dovanėlėmis. Tikimės, kad 

kitais metais į Klaipėdos vaikų laisvalaikio centrą 

sugūţės dar daugiau duetų. 

 Ţiniasklaidos studija „Media“
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 DUETŲ VAKARAS „DVIESE“ 
 

PAVASARIO ŠVENTĖ MELNRAGĖJE 
 

Pavasaris budina ţemę, o Melnragės gyventojus nutarė budinti Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

klubas ,,Liepsnelė“. Klubo jaunieji dainininkai su mokytoju Vytautu Urbonu organizavo pavasarinį 

koncertą  ,,Pavasario šypsenos“. Nors koncerte apsilankė tik nedidelė Melnragės gyventojų dalis, 

tačiau jie visi išėjo linksmai nusiteikę ir laimingesni. O to ir buvo siekta. 
Renginių organizavimo mokytoja Ramunė Sinkevičienė 

 

  

http://www.kvlc.lt/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovo  21 d. – Pasaulinės  Ţemės dieną, Vaikų laisvalaikio centras 

pakvietė į Tarptautinę Lietuvos  - Latvijos vaikų keramikos parodą 

„Odė ţemei“, kuri vyko Prano Domšaičio galerijoje. Parodą 

organizavo vaikų laisvalaikio centro klubas „Ţuvėdra“.  

Ţemė mūsų namai – ţmonių, gyvūnų, augalų... Ar mokame ją 

saugoti, tausoti, ar nesame, tik savanaudiški vartotojai? Šie ir 

daugelis kitų klausimų buvo aptariama kartu su vaikais ruošiantis parodai. Vaikai susipaţino su 

nykstančių gyvūnų rūšimis, sprendė klausimą „Kodėl šie gyvūnai nyksta?“ Ką aš, tu, jis, ji gali padaryti 

gero dėl mūsų namų –  Ţemės?  

Parodos rezultatai puikūs, dalyvių ir darbų gausa parodė kokia 

tai svarbi tema ir koks įvairus interpretavimas gali būti. Labai 

dţiaugiamės sulaukę dalyvių iš Liepojos vaikų ir jaunimo 

centro su nuostabiais keramikos darbeliais. Ačiū aktyviems 

Klaipėdos ir Kretingos keramikams, jų rankomis sukurti 

kūriniai: vazos, dėţutės, gyvūnai, erdvinės kompozicijos, 

animaciniai  veikėjai dţiugino parodos lankytojus.  

 

Ačiū mūsų Ţemei uţ tokias dovanas, kaip: molis, vanduo 

ir ugnis, kurių pagalba ţmogus gali daryti stebuklus. 
 

Keramikos mokytoja Jurgita Lukminienė 

 

 

 

Dar praėjusiais metais ėmėme svajoti apie kelionę į 

Europos Parlamentą. Kreipėmės į Europos Parlamento 

narius ir nuoširdţiai prašėme sudaryti galimybę pamatyti 

Europos Sąjungos sostinę Briuselį, daugiau suţinoti apie 

Europos Parlamento narių darbo specifiką, „pasėdėti Jų 

kėdėje“ ir pabūti dalimi bendruomenės, priimančios 

Lietuvai ir Europai svarbius sprendimus. 

Tikėjome ir vylėmės, jog mūsų prašymas bus 

išgirstas. Esame laimingi, jog netrukus gavome atsakymą iš 

Europos Parlamento nario Leonido Donskio. Iš Klaipėdos 

kilęs politikas ir  ţymus visuomenės veikėjas pakvietė 3 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro ugdytinius ir vieną lydintį mokytoją keliauti į Briuselį. 

Nieko negaišdami, ėmėme organizuoti ţinių konkursą, kurio metu atrinkome 3 gabiausius, 

išmintingiausius, daugiausiai apie Europos Sąjungą ir Parlamentą ţinančius vaikus. Sėkmė nusišypsojo 

trims Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro merginoms: Justinai, Eglei ir Šarūnei. 

Į  Europos Parlamentą Briuselyje Leonido Donskio kvietimu vyko keturios dešimtys smalsių 

piliečių, tarp kurių - Konstitucijos, Politologijos olimpiadų laimėtojai, studentai, moksleiviai, literatai. Be 

įspūdingo vizito Europos Parlamente, aplankėme ir nuostabiausių Europos miestų, lankomų vietų. 

Grįţome suţinoję daug naujo apie Europos Parlamentą bei klaipėdiečio Leonido Donskio veiklą jame. 

Nuoširdţiai dėkojame uţ galimybę dalyvauti šioje įsimintinoje kelionėje. 
 

Kelionės metu konkurso nugalėtojus lydėjusi mokytoja Modesta Černikevičiūtė 
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 ODĖ ŢEMEI 
 

KELIONĖ Į EUROPOS 

PARLAMENTĄ 
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      Kovo 21-22 dienomis vaikiško šurmulio ir juoko prisipildė  Vaikų laisvalaikio centras. Klaipėdos 

miesto ir apskrities  vaikučius jau penktąjį 

kartą sukvietė maţųjų  dainorėlių ir šokėjėlių 

festivalis – šventė „Maţas ţmogutis. Festivalis 

turi išskirtinį veidą – jo dalyviais gali būti tik 

ikimokyklinio amţiaus vaikai. Jauniausiai 

festivalio dalyvei vos treji.  Vaikišku 

nuoširdumu ir ţaismingumu spinduliavo vienas 

uţ kitą graţesni pasirodymai. Dvi festivalio 

dienas scenoje dainavo ir šoko per du šimtus 

vaikučių iš Klaipėdos ir Palangos. 
                Nuotr. M. Riaukos   Muzikos mokytoja Erlanda Tverijonienė 

 

 

 
 

 

2013 m. balandţio  5 d. vyko pirmą kartą 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro organizuotas 

Ţemaitijos regiono jungtinis dainos ir šokio festivalis 

,,Pavasario kaprizas - 2013”. Festivalis sutraukė apie 

šimtą dainuojančių ir šokančių vaikučių, kurie sukūrė 

labai graţų jungtinį dainos ir šokio reginį. Uţ įsteigtas dovanėles dalyviams ir specialųjį ledų prizą 

dėkojame AB  „Klaipėdos pienas” ir paramos ir labdaros fondui „Maisto bankas”. 
 

Šokio mokytoja Vaiga Martinkutė 

 

 

 

Lietuvos švietimo asociacija „Jaunimo 

akademija“, vienijanti asmenis, organizuojančius 

vaikų neformalųjį švietimą, 2013 m. balandţio 10 

– ąją pakvietė įvairias respublikos institucijas 

surengti „Dieną kitaip“. 

Šios iniciatyvos tikslas – organizuoti 

netradicinės veiklos, iniciatyvumo ir išradingumo 

dieną, aktyviai viešinant neformalaus ugdymo 

vertę. Mokytojai, darţelių auklėtojai, klubų, centrų 

vadovai buvo raginami inicijuoti veiklas, kurios 

skatintų bendruomenes bendravimui, suvienytų 

suaugusiųjų ir jaunosios kartos kūrybinį 

potencialą, sudarytų sąlygas originalių sprendimų 

įgyvendinimui, gerų, šviesių emocijų išgyvenimui. 

Į asociacijos „Jaunimo 

 

 

akademija“ kvietimą atsiliepė 22 institucijos 

iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, 

Kėdainių, Plungės, Tauragės, Utenos miestų, 

Prienų, Širvintų rajonų. Į įvairią „kitokią“ 

ugdomąją veiklą buvo įtraukta maţdaug apie 

3000 vaikų ir jų ugdytojų – mokytojų ir 

tėvų. 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

vadovai, mokytojai norėdami skatinti vaikų 

kūrybiškumą visada ieško naujų erdvių ir 

formų. Todėl prisijungdami prie Lietuvos 

neformaliojo švietimo asociacijos „Jaunimo 

akademija“ vykdomo projekto „Diena 

kitaip“ organizavome edukacines išvykas į 

Kretingos Dienos veiklos centrą, Neįgaliųjų 

centrą „Lakštutė”, Klaipėdos miesto šeimos 

ir vaiko gerovės centrą. 
 

Renginių organizavimo mokytoja Loreta Danupienė 
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DAINORĖLIŲ IR ŠOKĖJĖLIŲ FESTIVALIS „MAŢAS ŢMOGUTIS“ 

DAINOS IR ŠOKIO FESTIVALIS 

„PAVASARIO KAPRIZAS“ 

PRISIJUNGĖME PRIE INICIATYVOS „DIENA KITAIP“ 
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 ŢINIŲ SRAUTAS 

 

Kovo 2 d. Plungės kultūros centre vyko talentų 

konkurso „Būk faktorius“ finalas, kuriame rungėsi 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo 

„Draugystė“ šokių studija „Credo“ ir klubo 

„Švyturys“ muzikos studijos „Muzika kartu“ 

solistės Edita Pronckutė bei Vita Gvazdauskaitė. 

 Šokių studija „Credo“  tapo „Būk faktorius“ 

nugalėtojomis! 

Vasario 9-10 dienomis Šiauliuose vyko  Baltijos šalių 

vaikų ir jaunimo populiariosios muzikos atlikėjų 

konkursas „DAINUOK, ŢIEMUŢĖLE 2013“, 

kuriame varţėsi Lietuvos ir Latvijos jaunieji 

dainininkai. Konkurse dalyvavo ir klubo „Draugystė“ 

vokalo studijos „Vocalis“ dvi grupės (4 - 6 metų ir  

16 -18 metų), kurios varţėsi tarp tokių stiprių 

kolektyvų  kaip „Linksmasis Do“  

(vad. J.Miliauskaitė), DND (vad. N. Ţvagţdienė), 

„Rokoko“ (vad. R. Kauneckaitė), „Keberiokšt“ 

 (vad. R. Vindţigalskienė) ir kt. 

 Abi „Vocalio“ grupes lankė sėkmė – pelnytos 

 1 – osios vietos! Ypatingai dţiaugiamės uţ „Vocalio“ 

maţylius, kuriems šis konkursas buvo pirmasis! 

  

 
Balandţio 13 d. daugybė Klaipėdos vaikų laisvalaikio 

centro šokėjų varţėsi  IX-ajame šalies vaikų ir 

jaunimo šokių festivalio – konkurso „Norim kilt“ 

atrankiniame ture dėl patekimo į finalą. 

Ikimokyklinukų ir vaikų atrankos ture į finalą pateko 

šokių studija „Credo“ su šokiu „Vėţliukai nindzės“.  

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro kolektyvus 

sėkmė lydėjo ir paauglių ir jaunimo kolektyvų 

atrankos turuose: paauglių amţiaus kategorijoje 

kvietimus į finalą gavo šokių studija „Credo“ su 

šokiais „Jūrţolių šokis“ bei „Paslaptingas 

lagaminas“, šokių studija „Atedo“ su šokiu „Black 

sugar“, o jaunimo amţiaus grupėje kvietimą į finalą 

laimėjo šokių studija „Jazz up“ su šokiu „Settle 

down“. Konkurso finalas vyks birţelio 1 - 2 

dienomis Vilniuje. 
 

Kovo 16 d. Vilniuje vykusiame 

respublikiniame šokių festivalyje „Ant 

stogo 2013“ Klaipėdos vaikų laisvalaikio 

centro šokėjus lydėjo sėkmė.  

Dţiaugiamės puikiais rezultatais ir 

sveikiname šokėjus bei mokytojus: 

* šokių studijos „RIO“ (mokytoja Vaiga 

Martinkutė) šokėjams su šokiais 

„Spalvotas lietus“ ir „Black and White“ 

skirtos antrosios vietos. 

* šokių studijos „Atedo“ (mokytoja Odeta 

Tkačenko) vaikų grupei  su šokiu „Ilgesys“ 

skirta 1-oji vieta, o  šokių studijos „Atedo“ 

paauglių grupei  su šokiu „Black sugar“ -   

2 -oji vieta.  

* šokių studija „Credo“ (mokytojos Inga 

Palaitienė, Danguolė Dapšytė) su šokiu 

„Spalvotas lagaminas“ –  

1-oji vieta. 

 

„VOCALIS junior“ (mokytoja 

Erlanda Tverijonienė) 

dainorėliai tapo IX –ojo 

Tarptautinio populiarios dainos 

konkurso „Pavasario fiesta“ 

laureatais. Su Lietuvos Latvijos 

ir Rusijos dainininkais dvi 

dienas varţėsi net du 

„VOCALIS junior“  jaunesniųjų 

grupių kolektyvai. Abu 

kolektyvai iškovojo III-iąsias 

vietas. Solistė Kamilė 

Anančenko konkurse pelnė 

diplomantės vardą. 

Balandţio 26, 27 dienomis Vilniuje vyko Tarptautinis vaikų ir 

jaunimo popmuzikos konkursas „Popkopėčios 2013“, kuriame 

jėgas bandė Lietuvos, Latvijos, Ukrainos ir Lenkijos vaikai. Visi 

dalyviai turėjo paruošti programą „Mylimiausios filmų 

melodijos“. Dalyvių programas vertino kompetentinga komisija, 

sudaryta iš ţymių Lietuvos menininkų: muzikų, reţisierių, 

choreografų, dizainerių. Dţiaugiamės, kad konkurso laureatėmis 

nominuotos ir specialiuoju prizu – nominacija „Uţ geriausią 

temos išpildymą“ apdovanotos studijos „Vocalis“ (mokytoja 

Erlanda Tverijonienė) 12-14 metų mergaitės. Laureatų koncertą 

filmavo Lietuvos televizija. 

 

Maţiausieji studijos „Vocalis” dainininkai dalyvavo jau ne vieną 

dešimtmetį gyvuojančiame ir gilias tradicijas turinčiame vaikų ir jaunimo 

konkurse „Giest lakštingalėlis“. Konkursinę programą ruošė net dvi grupės: 

5-6 metų ir 7-8 metų vaikučiai. Po konkurso atskriejo ţinia, kad abu 

ansambliai tapo konkurso laureatais! Geguţės 16 dieną visus kviečiame į 

laureatų koncertą Aula Magna salėje. 
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Lapkričio 26 – 29 dienomis Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro šokio mokytojai 

visus kvietė į metodinės savaitės projektą „Gyvenu, nes šoku“. Metodinę savaitę pradėjo 

svečias Lee Rosse iš Norvegijos, kuris vedė „house“ ir „hip hop“ šokio stiliaus seminarus. Kitą dieną 

šokio mylėtojai iš klubų „Draugystė“, „Švyturys“, „Ţuvėdra“, „Ţelmenėlis“ demonstravo puikias ţinias 

viktorinoje „Šokio pasaulyje“. Tikimės, kad viktorina praturtino maţųjų šokėjų ţinias. Savaitės viduryje 

stebėjome šokio studijos „Atedo“ ugdytinių atviras pamokas. Susipaţinome su „nuotaikų  pasauliu“ ir 

jogos, pilates metodikos taikymu šiuolaikinio šokio pamokoje. Projektą vainikavo ikimokyklinio amţiaus 

šokio studijos „Credo“ atvira pamoka, kurioje pristatyta ţiemos pasaka. Maţieji šokėjėliai taip nuoširdţiai 

šoko, kad net sulaukė pirmųjų ţiemos snaigių. Dėkojame visiems pedagogams ir ugdytiniams 

dalyvavusiems projekte. Tegul šokis taurina mūsų gyvenimą. 

 
Šokio mokytoja Lina Andruškienė 

 

Sausio 21 – 25 dienomis Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras kvietė dalyvauti 

muzikos mokytojų metodinėje savaitėje. Šios savaitės metu atviras pamokas 

vedė: 

* neformaliojo vaikų švietimo muzikos mokytoja Alisa Veitaitė – „Kvėpavimo 

technika vokalo pamokoje”; 

* į atvirą gitaros pamoką „Ritminių dţiazo harmonijos akordų specifika“ kvietė mokytojas Donatas 

Momkus; 

* roko muzikos pagrindus dėstė Paulius Barzinskis; 

* mokytoja Erlanda Tverijonienė atviroje muzikos pamokoje mokė dvibalsumo pradmenų 

ikimokykliniame amţiuje. 

Muzikos mokytojų metodinė savaitė baigėsi muzikos mokytojų Erlandos Tverijonienės ir Vaidos 

Valinskienės inicijuotu Klaipėdos miesto ir apskrities neformaliojo švietimo įstaigų muzikos mokytojų 

susitikimu „Prie apskrito stalo“. Susitikimo metu buvo analizuojamos neformaliojo muzikinio ugdymo 

problemos ir aktualijos. 
Ţiniasklaidos studija „Media“ 

 

Kovo 18-22 dienomis Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubuose vyko metodinė 

dailės savaitė. Jos metu buvo eksponuojama vaikų kūrybinių darbų paroda „Vaikai, 

pagaukime vėją“ Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Pempininkų“ 

filiale. Darbų autoriai buvo apdovanoti spalvingomis padėkomis ir saldţiomis dovanomis. 

Savaitės eigoje buvo organizuojamas dailės  mokytojų diskusijų klubas – seminaras 

,,Mano patirtis“, kurios metu mokytojai dalijosi gerąja patirtimi ir sėmėsi idėjų vieni iš 

kitų. 

Dţiaugiamės Klaipėdos vaikų laisvalaikio centre turėdami daug kūrybingų mokytojų, kurių darbai 

buvo eksponuojami parodoje ,,Pagauk vėją!“ Pedagogų švietimo ir kultūros centre. 

Metodinės dailės savaitės akcentu tapo atvira pamoka – kūrybinės dirbtuvės ,,Netradicinių 

medţiagų panaudojimas malūnėlių gamyboje“. Mokytojai demostravo neįprastų medţiagų panaudojimo 

galimybes. 

Esame laimingi, kad turime daugybę kūrybingų, aktyvių vaikų ir mokytojų! 
 

Neformaliojo vaikų švietimo dailės mokytojai 

 

Geguţės 6 – 10 dienomis Klaipėdos vaikų laisvalaikio centre vyksta metodinės grupės „Mozaika“ 

renginiai. Šios savaitės metu galima dalyvauti atvirose pamokose ir pamatyti daugybę spektaklių, nes 

festivalio „Teatro uostas“ metu liko daug norinčių, bet negalėjusių jų pamatyti.  
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Balandţio 11 d. klube „Draugystė“ vyko 

pirmasis gitaros vakaras „Gintarinė styga-

2013“. Dalyvavo Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro klubų „Švyturys“ ir 

„Draugystė“ gitaros studijos (mokytojas 

Donatas Momkus), „Vėtrungės“ gimnazijos gitaros ansamblis (mokytojas Tadas Jurėnas), „Aukuro“ 

gimnazijos gitaros ansamblis (mokytojas Kęstutis Kaštaunas). Skambėjo populiarių, roko, pop dainų 

įvairios gitarinės interpretacijos. Tikimės, kad šis vakaras taps tradiciniu. 
 

Renginių organizavimo mokytoja Vilma Domarkienė 

 
 

 

 

 

 

2013 m. balandţio 18 d. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klube 

„Draugystė“ aidėjo vaikų dţiaugsmas ir klegesys, nes antrą kartą 

vaidybos jūros  jūreiviai atplaukė iš šiaurės į pietus, aplink ţemę 

tris kartus į Klaipėdos apskrities vaikų teatrų festivalį „Teatro 

uostas – ţaidţiame teatrą“. Jame pasirodė visi įstaigoje esantys 

kūrybingi reţisieriai, kūrybingi atlikėjai kūrybinguose 

spektakliuose! Vaikai gėrėjosi spektakliais nuo lyriškų iki vaikiškų, 

nuo linksmų iki verčiančių susimąstyti. Sulaukėme ir svečių iš 

Vėţaičių kultūros centro Lapių skyriaus (vaikų teatras „Angeliukas“)  ir Kretingos raj. Darbėnų 

ginmazijos (Dramos būrelis). Festivalis visiems paliko šiltus ir malonius įspūdţius. 
 

Teatro mokytoja Vaida Keserauskytė 

 

 

 

Balandţio pabaigoje klubas „Draugystė“ tradiciškai organizavo akcija „Myliu gamtą – myliu save“. Šiais 

metais akcija  buvo skirta miško atsodinimui. Sportiškai apsirengę, puikiai nusiteikę ir pilnomis 

kuprinėmis sumuštinių vykome į Smiltynę, kur mūsų laukė Smiltynės girininkijos poskyrio vyr. 

specialistas Algimantas Laurinaitis. Jis mums paaiškino pušų sodinimo ypatumus, šio darbo svarbą, 

atveţė pušų sodinukų, padalino darbo įrankius ir pamokė kaip reikia taisyklingai pasodinti jauną medelį, 

kad uţaugtų sveikas ir didelis medis. 

 

Susiskirstę poromis ėmėmės darbo – berniukai kasė duobes, mergaitės sodino pušeles. Klausydami 

girininkijos specialisto patarimų, apsodinome didţiulį kalną. Esame dėkingi uţ galimybę prisidėti prie 

pušelių sodinimo. Tikimės, kad po kelerių metų šioje vietoje ţaliuos pušys.  

 

Įveikę numatytus darbus, leidomės į ekskursiją po Kuršių Neriją. Aplankėme garnių ir kormoranų 

koloniją, Raganų kalną Juodkrantėje. Paskanavę ţuvies, prasmingai praleidę dieną ir nepabūgę lietaus 

grįţome į Klaipėda. 
 

Renginių organizavimo mokytoja Modesta Černikevičiūtė 
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Geguţės 2 d. Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centras sulaukė svečių 

iš Europos Parlamento. Klaipėdoje 

svečiavosi Europos Parlamento 

narys, daugiametis uţsienio 

reikalų ministras, Seimo narys, 

Kovo 11 - osios akto signataras 

Algirdas Saudargas ir Seimo narys 

Paulius Saudargas. Susitikime 

dalyvavo mūsų įstaigą lankantys 

vyresniųjų klasių moksleiviai, 

mokytojai, administracija.  

Moksleiviai į susitikimą 

rinkosi susiskirstę komandomis po 4, nes jau iš anksto ţinojome, kad svečiai atvyksta paruošę ţinių 

konkursą, kurio nugalėtojai rugsėjį vyks į Europos Parlamentą. Konkurse dalyvavo 6 jaunuolių 

komandos, kurios jau kurį laiką mokėsi Lietuvos istorijos, analizavo Europos Sąjungos veiklą.  

Komandų laukė dviejų turų konkursas, kurį sudarė net 30 

klausimų. Į antrąjį turą pateko tik dvi daugiausiai taškų 

surinkusios komandos. Po įtemptos dvikovos konkurso 

nugalėtojais paskelbta klubo „Ţuvėdra“ komanda, kuri rugsėjį 

keliaus į Europos Parlamentą. Sveikiname visus dalyvavusius 

konkurse ir tikimės, jog kiekvienas išėjo pasisėmęs įdomios 

patirties ir suţinojęs daug naujo. 
 

Renginių organizavimo mokytoja Modesta Černikevičiūtė 
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LAUKSIME JŪSŲ KITAIS  

MOKSLO METAIS. DŢIUGIOS VASAROS! 

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 parengė 

 žiniasklaidos studija 

„Media“, 

mokytoja Modesta 

Černikevičiūtė. 
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