
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nėra nieko liūdnesnio šiame pasaulyje, kaip atsibusti Kalėdų rytą ir 
nebūti vaiku (Erma Bombeck). 

Todėl neskubėk suaugti, o jeigu jau suaugai, nepamiršk retkarčiais vėl 
pavirsti maţu vaiku, kurio akys švyti noru viską paţinti ir suprasti... 

 

Visa širdimi Jums linkime, kad ir kitus metus sutiktumėte 
džiaugsmingus, gyventumėte ramius, minėtumėte sėkmingus ir  

laimės kupinus. 

 

KVIEČIAME Į KALĖDINIUS RENGINIUS 
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Klubas Draugystė 
 (Taikos pr. 95,  

tel. 8 46 345867) 
 

Gruodţio 18 d. 17.00;  

gruodţio 19 d. 18.00 Kalėdinis 

spektaklis „Cirkas“ 
 

Gruodţio 27 d. 18.00  

Kalėdinis koncertas „Skamba 

Kalėdos“ (Nesė Pramogų banko 

„Senoji salė“, Turgaus g.1) 

 

Klubas Saulutė  

(Šermukšnių g. 11,  

tel. 8 46 383534) 
 

Gruodţio 17 d. 18.00  

Kalėdinis renginys „Ieškomas 2014 

metų Arklys“ 
 

Gruodţio 27 d. 18.00  šiuolaikinių 

šokių studijos „Intrus“ kalėdinė 

šventė 
 

Gruodţio 31 d. 13.00 Burtų bei 

pokalbių popietė „Ant Kalėdinės 

Eglutės...“ 
 

Sausio 2-3 d. Naktinis renginys 

„Bemiegė Arklio naktis...“ 

 

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

 

Gruodţio 20 d. 16.00 Adventinė 

labdaros šventė ,,Snaigių šokis“ 

(renginys vyks Vaikų socialinės 

pagalbos centro darbštumo ugdymo 

mokykla ,,10 talentų“,  

Ryšininkų g. 11) 
 

Gruodţio 23 d. 14.30 Tradicinė 

kalėdų šventė ,,Apšerkšniję mūsų 

ţiemos“ (Kavinė ,,Jola“  

Maţvydo al. 9) 

 

Klubas Ţelmenėlis 
 (Vingio g. 14,  

tel. 8 46 326400) 
 

Gruodţio 12 d. 17 val. 

Kalėdinė mugė „Stebuklo 

belaukiant“. Spektaklio 

miniatiūra „Stebuklingas 

fėjos šaukštelis“ 
 

Gruodţio 18 d. 18.00  

Šventė „Kalėdinis stebuklas“ 

 

Klubas Ţuvėdra  
(Valstiečių g. 10, 

 tel. 8 46 498739) 
 

Gruodţio 5-23 d. 

Kalėdinių atviručių paroda 

„Kalėdinis sveikinimas“ Marijos 

Taikos Karalienės baţnyčioje 
 

Gruodţio 21 d. 12.00 Adventinis 

vakaras „Uţdekime ţvakutę“ 

(renginys vyks Molo g. 60, 

Melnragė) 

 

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

 

Gruodţio 17 d. 17.00 Kalėdinis 

renginys „Kalėdinė mozaika“ 

 

Gruodţio 19 d. 17.00 Koncertas 

„Maţylių kalėdos“ (renginys 

vyks Molo g. 60, Melnragė) 
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RUDENS ŠVENTĖ  
„ŠEIMOS PRAMOGŲ 

UOSTAS“ 

Svajonės pildosi. Tuo įsitikino paskutinį rugsėjo šeštadienį 

Melnragėje įvykusios šventės „Šeimos pramogų uostas” 

maţieji dalyviai. 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras šią šventę rengia jau trečius metus, tačiau šiemetinė nuo 

ankstesniųjų išsiskyrė pramogų, įvairių kolektyvų pasirodymų, ţaidimų bei kitų atrakcijų gausa ir 

dalyvių skaičiumi – į renginį suplūdo šeimos ne tik iš Melnragės, bet ir viso miesto. Vaikų ir jų tėvelių 

nuotaiką taip pat praskaidrino saulėtas oras. 

Beje, šiemet šventę jau galima vadinti tarptautine, mat tarp jos svečių buvo ir vaikų kolektyvas iš 

kaimyninės Latvijos uostamiesčio Liepojos. 

„Tai rudens šventė šeimoms. Šeštadienio popietė – laikas, kurį maţieji turi praleisti kartu, ţaisti, 

pramogauti. Gyvenimo tempas didţiulis ir kartais pamirštame, kad esame šeima, taip neturėtų būti. 

Šiemet šventė – didţiausia iš visų, uţ tai esame dėkingi į pagalbos prašymą atsiliepusiai Melnragės 

kaimynei bendrovei „Klaipėdos nafta“. Be jų tokio masto renginį nepajėgtumėme suorganizuoti“, - 

kalbėjo centro vadovė Jolanta Budrienė. 

Vienas iš šventės siurprizų šiemet buvo tikrai neįprastas – vaikams ir jų tėveliams buvo sudaryta 

galimybė susipaţinti su menišku kitąmet į Klaipėdos uostą atplauksiančio suskystintųjų gamtinių dujų 

terminalo laivo „Independence“ modeliu. Susipaţindami su būsimuoju kaimynu, kuris „Klaipėdos 

naftos“ uţsakymu jau yra baigiamas gaminti tolimojoje Pietų Korėjoje, vaikai siuntė jam linkėjimus – 

dėliojo savo rankučių antspaudus. 

Dar didesniu siurprizu vaikams tapo tai, kad jiems buvo pasiūlyta uţrašyti savo svajones, o „Klaipėdos 

nafta“ paţadėjo burtų keliu atrinktų laimingųjų 

norus, kad ir kokie jie buvo, išpildyti. 

Taigi, keturi maţieji šventės dalyviai jau 

netrukus dţiaugsis tuo, ko jų širdelės geidţia. 

Nojus su šeima išvyks aplankyti Nidos, Gertrūda 

norėjo laivu nuplaukti į delfinariumą, Fausta – 

pas arkliukus, bet būtinai keliauti su laivu. Na, o 

Mingailė vyks į Vilniuje esantį vandens 

pramogų parką, bet jį pasiekti taip pat norėjo 

laivu. Paţadas vaikui yra paţadas ir „Klapėdos 

naftos“ direktorius Rokas Masiulis paţadėjo jį 

įvykdyti. 

„Vakarų ekspreso“ informacija 

 
 

NUOŠIRDŢIAI DĖKOJAME DRAUGAMS, PARTNERIAMS, RĖMĖJAMS –  

AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ 

 

 

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. 4, 2013, gruodis 

http://www.kvlc.lt/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

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

Sutikome dvi mergaites Beatričę ir 

Austėją, šios mergaitės labai 

patenkintos šia švente. Jos išbandė 

daugelį veiklų. Beatričė šokinėjo ant 

batutų, o Austėja pasipuošė kepurę, 

sukūrė rožę iš lapų. 

Sutiktos mamos paklausėme, ką ji žino 

apie Vaikų laisvalaikio centro veiklą. 

Džiugu išgirsti, kad jos sūnus mūsų 

įstaigoje lanko teatro studiją ir jam ten 

labai patinka. Mama džiaugiasi gera 

teatro mokytoja ir dideliu vaikų būriu. 

Berniuko mamai labai patiko ši šventė ir ji 

norėtų, kad tokių švenčių būtu daugiau. 
  

Godos mamytė taip pat turi žinių apie 

Vaikų laisvalaikio centrą. Ji žino, kad 

ten vyksta renginiai, yra šokių, 

gitaristų, dailininkų būreliai. Jos 

dukra lanko šokių studiją „Atedo“. 

Šiai mamai labai patiko mūsų šventė, 

ypač liko sužavėta Flinto pasirodymu 

ir kūrybinėmis dirbtuvėmis. Ji 

džiaugiasi, kad yra tokių švenčių. 

Šventėje užkalbinome itin gerai 

nusiteikusią Godą. Mergaitė 

išbandė ėjimą su kibirais, klausėsi 

muzikos ir žiūrėjo Vytuko pokštus. 

Ji taip pat sudalyvavo kūrybinėse 

dirbtuvėse ir darė rožes iš lapų . 

Paklausus ar jai patinka ši šventė, ji 

visu balsu suriko TAIP 

Šventėje užkalbinome mergaitę Ievą. 

Jai labai patiko šis renginys, ji išbandė 

batutą ir daug daug kitų veiklų. Gaila 

bet ji nespėjo sudalyvauti savęs  

kūrybinėse dirbtuvėlėse . 
 

Taip ir baigėsi 

,,Šeimos pramogų 

uostas“. Dalyviams 

ir svečiams labai 

patiko ši nuostabi 

šventė   
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ŠVENTĖS DALYVIŲ MINTYS 

Paskutinį rugsėjo šeštadienį vyko grandiozinė šventė! Šventėje buvo daug pramogų: 

batutai, milţiniški šachmatai, golfo laukeliai, dirbtuvės, kuriose vaikai galėjo 

išreikšti save . Papuoštos skrybėlės, roţės iš lapų... Ir štai scena, kurioje vyksta 

visas veiksmas. Kapitonas Flintas dţiugino vaikus, klounas Vytukas juokino visus! 

O pabaigoje dainavo paauglių ir vaikų numylėtinis Bartas!!!  Trasoje lenktyniavo 

visi šeimos nariai, o kaimynai Latviai mus dţiugino savo dainomis ir šokiais . Ir 

aš, Ugnė Aleksandra, paklausinėjau ţmonių,  ką jie mano apie šią šventę. 
 

http://www.kvlc.lt/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P i a n i n a s 
 

Kartą dideliame mieste gyveno ţmogus, 
kuris vos išgirdęs kokį garsą, jį uţrašydavo ir 
bandydavo atkartoti. To ţmogaus vardas 
buvo Pianinas. Jis turėjo dūdelių, smuikų, 
būgnų ir kitų instrumentų... Jis buvo tikras 
muzikos meistras. Pianinas norėjo sukurti 
instrumentą, kuris grotų ir atkartotų viską, 
ką jis lieps. 
Kartą jis išsiruošė į Klumpijos 
miestą pamuzikuoti. Kelias vedė 
per stebuklingą mišką. Ţmogus ėjo 
per tą mišką ir staiga jis pamatė 
keistai viliojantį prūdelį. Jis priėjo. 
Prūdas ţibėte ţibėjo ir štai iš jo 
išlindo keistas padaras... Padaras 
uţsipuolė: 
-Ţmogau, ţmogau, aš ţinau kaip tu 
graţiai kuri bei groji dainas. Ir noriu, kad 
atiduotum visus savo instrumentus. Jei 
atiduosi savo daiktus, aš tau duosiu 
STEBUKLINGĄ INSTRUMENTĄ, kurio taip 
nori... O jei ne, nuţudysiu! 
Ţmogus neţinojo, ką daryti, tai ir atidavė 
viską. Padaras patenkintas viską pasiėmė ir 
davė jam, ką ţadėjo. Pianinas gavo talentą, 
stebuklingus uţrašus ir stebuklingą 
instrumentą. Ţmogus neţinojo, ką su juo 
daryti… Paspaudė klavišą. Suskambėjo. 
Paţiūrėjo į viršų. Atrodė nuostabus! Ţmogus  
 

su šiais daiktais nuvyko į miestą ir tapo labai 
ţymus ir turtingas. 
Talentą naudojo rašant kūrinius. 
Stebuklingus raštus - muzikai uţrašyti. 
O instrumentą - grojimui. 
Visą tą laiką ţmogus grojo su instrumentu 
neţinodamas jo pavadinimo. Bet miestiečiai 
bei kaimynai jį vadindavo Pianinu, kaip ir jo 

šeimininką. Štai ir sugalvojo! 
Jis bus pavadintas Pianinu! 
Galvosūkis išspręstas. Viskas 
buvo gerai, kol ţmonės 
nepradėjo tyrinėti. Vienas toks 
Kristijonas sako: 
-Išardom jį ir paţiūrim, kuo jis 
toks stebuklingas... ir ko tas 
muzikantas Pianinas toks 

turtingas? 
Ţmonės atėjo pas Pianiną ir išardė jo 
instrumentą... Jie ištyrinėjo jį ir nusprendė, 
jog jis visai nestebuklingas, bet pilnas 
visokių mechanizmų. Ir štai ţmonės pradėjo 
kurti tokius pat instrumentus ir Pianinas 
nebebuvo stebuklingas! 
Liūdna, o gal ir linksma, bet kai kurie 
ţmonės taip pat išmoko groti su juo ir 
Pianino šeimininkas nebebuvo ypatingas... Ir 
dabar ţmonės juos gamina ir groja su jais. 
Tačiau šis instrumentas nebelaikomas 
stebuklingu.  

Ugnė Aleksandra (12 metų) 
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Ţodţiams kartais reikia muzikos, o 
muzikai nieko nereikia.  

Edvardas Grygas 
 

Visus, kurių širdyse yra 
muzika, sveikiname su 

Pasauline muzikos diena. 

http://www.kvlc.lt/


 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rugsėjo 26-osios popietę klubas „Ţelmenėlis“ I. Simonaitytės gatvės 

skvere surengė šventę „Sveikas, rudenėli“. Skambanti muzika, vaikų juokas ir 

ryškūs rūbai į šventę sukvietė didţiulį 

būrį praeivių. Rudeniško oro neišsigando 

tiek iš darţelių skubančios šeimos, tiek 

aplink vaikštinėjantys senoliai. 

Šventės metu dalyviai ţaidė 

primirštus lietuvių liaudies ţaidimus, 

šoko, buvo kviečiami daryti mankštą, 

visi kartu sukūrė pasaką. Dţiaugiamės, 

kad pavyko išjudinti visus – jaunus ir 

senus, didelius ir maţus. O ţaidţiant ir 

šėlstant net saulutė nušvito. 
 

 

 

 

 

Atostogos skirtos ne tik tam, kad pailsėtume, bet ir 

tam, kad patirtume daug nepamirštamų įspūdţių. 

Kaip tik dėl to klubo „Ţelmenėlis“ vaikai per rudens 

atostogas keliavo į kaimyninėje Latvijoje esantį 

miestą Liepoją. Pėstute apkeliavome visą 

muzikaliausio Latvijos miesto senamiestį maršrutu 

„Po Liepoją - kaip iš natų“, muzikos garbės alėją, 

himno personaţų alėją ir prisimaudėme Liepojos 

Olimpinio centro baseinuose.  

Lieka tik laukti kitų atostogų ir svajoti apie dar         

linksmesnę kelionę. 

 
Renginių organizavimo mokytoja Modesta Vainorienė 

 

 

 

 

Šaunieji lyderio 

studijos ugdytiniai iš klubo „Ţuvėdra“ Kristina, Kotryna, Aina, 

Šarūnė, Skaistė, draugas Paulius spalio 18-19 dienomis savo 

pavyzdţiu parodė, kaip smagu daryti gera kitiems. Penktadienį ir 

šeštadienį jie tapo „Maisto banko“ Akcijos savanoriais. Susitikę po 

savaitgalio studijos nariai smagiai leido popietę klube „Ţuvėdra“ 

dalindamiesi patirtimi, įspūdţiais, bendraudami ir vaišindamiesi pica. 

 

O spalio 30 d. šaunieji lyderiai per atostogas kėlėsi anksčiau daryti 

gerų darbų. Jie lankėsi Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ 

labdaros valgykloje, kur padėjo dalinti maistą ir bendravo su klientais. 

Ačiū, uţ gerą Jų Širdį. 
Neformaliojo vaikų švietimo  mokytoja Loreta Danupienė 
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RUDENS ŠVENTĖ SKVERE 

RUDENS ATOSTOGOS  

GERI MŪSŲ DARBAI 
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Vasara... Atostogos... Įspūdţiai... Visko tiek 

daug, ir viskas taip greit pralekia... Tad kartais 
stabtelėkime ir prisiminkime įspūdingas 
akimirkas. 

Stovykla padovanojo nepakartojamų 
įspūdţių, gerų akimirkų ir puikią nuotaiką 
likusiai vasarai. Sudaryta programa skatino 
vaikus apmąstyti savo šalies paveldo įvairovę, 
visuotines vertybes, jų išsaugojimo ir puoselėjimo 
būtinybę, ugdė pagarbą savo šalies kultūrai ir 
tolerantišką poţiūrį į fizinius, religinius, 
socialinius, kultūrinius ţmonių skirtumus. 
Kiekvienos dienos programa turėjo savo temą, 
kurią numatyta modeliuoti per įvairias raiškos 
formas. Vaikai netiesiogiai gavo teorinių ţinių tiek 
iš stovyklos vadovų, tiek iš ţmogaus, vieno ar kito 
amato, srities ţinovo, kuris specialiai buvo 
pakviečiamas į susitikimą.  

Stovykla prasidėjo iškilmingomis 
krikštynomis, vaikai patys piešė vėliavą, su kuria 
nė akimirkai neišsiskirdavo. Linksmi komandiniai 
ţaidimai suvienijo visus vaikus, tad - netrūko 
vaikiško juoko, linksmybių, pokštų bei netikėtai 
surastų vaišių ant medţio. 

Antrą dieną stovyklautojai buvo nusiteikę 
susipaţinti su itin retais augalais. O kur juos rasti? 
Ţinoma, mums padėjo Botanikos sodo specialistai. 
Apţiūrėję, palietę, susipaţinę su flora, tekini 
lėkėm ant „Danės“ upės kranto kepti dešrelių. 
Grįţome dūmais kvepiantys, saulėję įdegę ir 
lengvai pavargę.   

Mokytojai negalėjo atsispirti maţųjų 
stovyklautojų norams, juk mergaitės taip nori 
puoštis, o berniukams smalsu suţinoti apie 
amatus, kurių senojoje Klaipėdoje iš tiesų buvo 
nemaţai. O vaikų noras mums - mokytojams – 
malonumas! Kad visi butų patenkinti ir laimingi, 
patraukėme į Kalvystės muziejų. O ten  - tai 
smagumėlis. Pasidarėme iš ţalvario tikrus ţiedus, 
ir mūsų rankytės suţibo lietuvišku „auksu“. 

Ar nesmagu basomis pabėgioti po šaiţų smėlį, 
pabraidyti po drėgną ţolę po lietaus, būti 
išsitepliojus „iki ausų“, valgant braškes, 
pliuškentis jūroje, kol pasieksi „dantų 
kalenimo“ lygį, pamiršti rūpesčius ir 
„paskraidyti padebesiais“, surengti 
vandensvydį arba išbandyti virvės traukimą 
vandenyje? Malonumus patyrė visi: mergaitės, 

kaip ir pridera mėgavosi saulės voniomis, o 
berniukai – vyriškai bandė savo jėgas 
nešiltoje jūroje. 

Ypatinga tai, kad vaikai dalyvavo 
olimpiadoje. „Visi mes stiprūs ir 
nenugalimi!“ – štai su tokiu šūkiu, išdidţiai 
iškėlę galvas, įţengėme į aikštę, kuri buvo 
paruošta linksmoms estafetėms. Kad iškrauti 
per mokslo metus susikaupusią energiją ir 
emocijas, pasileidome į linksmybių jūrą: 
estafetės su „pripučiamais ţirgais“, 
„nesibaigianti šaškių partija“, „eitynės su 
kibirais“, „pasivaikščiojimas su slidėmis po 
pievą“, „pagalvių kvadratas“, daugybė 
sportinio inventoriaus ir kaip gi be saldţiųjų 
dovanų!!! Tą šventinę sportinę dieną vaikai 
galėjo ne tik mankštintis, bet ir praplėsti 
kūrybinį akiratį, lavinti vaizduotę, išmokti 
bendravimo ir tolerancijos meno. Ši diena 
tikrai pareikalavo daug jėgų.  

Daugelis vaikų krykštavo – „šiandien 
bus pati smagiausia diena“! Retai kada tenka 
su tokiu dideliu būriu vaikų aplankyti kino 
teatrą. Linksma drauge ţiūrėti mėgstamą 
filmuką, o pasidalinus spragėsius, kartu 
valgyti –  skaniau. 

Greit ateis tas laikas, kai vaikai neţinos 
iš kur atsiranda pienas arba kas gamina 
kiaušinius, arba kaip atrodo kupranugaris. 
Ţinoma, paėmus knygą viską galima 
parodyti, bet tai neįdomu. Nei kvapo, nei 
vaizdo. Nuvykome į Mini ZOO. 

Pramogaudami nuotykių parke 
„Lūšies kelias“, patyrėme nepamirštamus 
įspūdţius, kur laukė tikri išbandymai ir 
malonūs skrydţiai. 

Kaip surasti laimę? Ši paslaptis glūdi 
paparčio ţiede. Su išradingais mokytojais 
vaikai išėjo laimės ieškoti į lankas, į ţolynus – 
vainikų pinti, supynėse „tarp ţemės ir 
dangaus“ pasisupti ir jūroj išsimaudyti bei 
norus uţrašius, sudėjus į butelį, jūrai 
atiduoti. Štai taip vaikiškai ėjom pasitikti 
graţiausios ir paslaptingiausios vasarvidţio 
šventės. 

 
Tęsinys kitame puslapyje
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Visą vasaros stovyklos laiką vainikavo 

ilgai laukta ir vaikams ţadėta „Para be miego“. 
Vaikai nepaprastai laukė tos nakties. Juk taip 
nuostabu temstant pasimaudyti, saulę palydėti, 
pasakoti įvairius nutikimus prie lauţo, kai 
aplink visiškai tamsu, paleisti ţibintus su norais 
į dangų, miegoti palapinėse, klausytis bangų 
muzikos ir pagaliau, ryte prabudus, su saule 
pasisveikinti. Juk visa tai – vasara kvepia... Visą 
naktį nemiegoję, pavargę, vaikai ištvermingai 
atlaikė kelionę pėsčiomis į Palangą (25 km). 

Greitai prabėgo dienos, sugrįţę, rudenį į 
mokyklas, vaikai dar ilgai dalijosi su draugais 
vasaros atostogų įspūdţiais, šviesiomis ir 

prasmingomis akimirkomis, kurios juos lydės 
iki sekančių atostogų. 

Aukštos kvalifikacijos, puikūs jauni 
stovyklos vadovai rūpinosi poilsiaujančių vaikų 
fizine bei dvasine kultūra, ugdė sportinį 
meistriškumą, skatino kurti, parodyti save, 
atskleisti savo meninius bei kūrybinius 
sugebėjimus.  

Geras bendravimas, nuotaika, graţi 
gamta, daug juoko ir dţiaugsmo – tokia 
Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro vasara. 
Vaikai pailsėjo nuo miesto šurmulio, mobiliųjų 
telefonų, interneto, televizijos.  
 

Renginių organizavimo mokytoja Jolanta Baipšienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nulipdyti graţią statulą ir įkvėpti jai 
gyvybę - kilnu, bet išugdyti jauną 
protą, savaip nulipdyti jauną sielą ir 
įkvėpti jai tiesos jausmą - dar kilniau 
(Viktoras Hugo). 
2013-11-12 Klaipėdos m. viešosios 
bibliotekos „Pelėdţiuko“ filiale įvyko vaikų meninių darbų parodos „Sraigės kelionės“ atidarymas, kurią 
organizavo Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro keramikos studija „Lipdutis“ (mokytoja Jurgita Lukminienė) 
ir Jaunimo centro dizaino studija „Kukutis“ (mokytoja Renata Sondaitė). Nuoširdţiai dėkojame gitaros 
studijos jauniesiems atlikėjams (mokytojas Donatas Momkus). 

 
Renginių organizavimo mokytoja Jolanta Baipšienė 

 

 

 
 

2013 m. rugsėjo 22-28 d. Klaipėdos vaikų laisvalaikio 
centro ugdytiniai turėjo išskirtinę progą aplankyti 

Europos Parlamento būstinę Briuselyje, susipaţinti su 
šios institucijos veiklos principais bei europarlamentarų 
darbo pobūdţiu. Nuoširdi padėka kelionės iniciatoriui – 

Europos Parlamento nariui Algirdui Saudargui uţ 
padovanotą paţintinę kelionę į Europos 

Parlamentą Briuselyje. 
 

 
Renginių organizavimo mokytoja Jolanta Baipšienė 
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VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO OLIMPIEČIAI 
 

 

 

 

Svarbiausių naujienų ir 

įdomiausių nuotraukų 

rasite socialiniame 

tinklapyje Facebook 

 į paieškos langelį įvedę  

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centras 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

„Intrus” šokėjai po metų pertraukos 
grįžo ant pasaulio šokių čempionato 
apdovanojimų pakylos. Spalio 15-21 
dienomis Kopenhagoje (Danija) vykusiame pasaulio gatvės šokių čempionate „Intrus” 
auklėtinis Edgaras Kerpė solo kategorijoje laimėjo Lietuvai bronzos medalį, taip 

papildydamas įspūdingą šokių studijos „Intrus” kolekciją. 2010 ir 2011 metais šios studijos 
šokėjai pasiekė iki tol neregėtas aukštumas tapdami pasaulio gatvės šokių čempionais, 
2011 jie taip pat laimėjo ir Europos čempionato auksą. Šių metų čempionate komandinėje 
rungtyje „Intrus“ kolektyvas pateko į pusfinalį ir laimėjo aukštą 9 vietą. Sveikinimai!!! 

 
Šokio mokytojas Mindaugas Lekauskas 

 

 
2013 10 25 Klaipėdos vaikų laisvalaikio centre 
įvyko šilta vakaronė senjorams. Melnragiškius ir 
miestelėnus įvairiomis lietuviškomis tarmėmis 
kalbino Klaipėdos Miesto Folkloro Klubas 
„Šeimyna“ (vadovė Danutė Krakauskienė). 
„Šeimyna“ linksmino savo dainomis ir šokiais, 
šmaikščiai pokštavo. Anot jų - žmonėms reikia 
bendrauti, reikia keliauti, žmonėms reikia gyventi. 

 
Renginių organizavimo mokytoja Jolanta Baipšienė 

 
 

 
Jau antrą kartą buvo organizuota vaikų, tėvų ir 

mokytojų sporto šventė „Olimpiečiai tarp mūsų“. Praėjusį 
rudenį didžiulio susidomėjimo sulaukusi šventė, vėl į būrį 

sukvietė įstaigos vaikučius, jų tėvus ir mokytojus. Sportavo 
visų šešių klubų atstovai, į komandas subūrę po dvylika 
sportininkų. Akį džiugino sportininkų aprangos - jie į 
šventę atkeliavo pasipuošę praėjusiais metais laimėtais 
marškinėliais.  

Komandų laukė įvairiausios užduotys – kamuolių 
nešimo, taiklumo, pagalvių mūšis, lenktynės asilais ir 
daugybė kitų. Įveikus visas užduotis ir suskaičiavus 
taškus, pereinamąją taurę praėjusių metų klubo „Saulutė“ 
nugalėtojai perdavė klubo „Draugystė“ komandai. Tačiau 
nuskriaustų neliko – visų kaklus papuošė medaliai, vaikus 
nudžiugino saldžios dovanos, o tėveliams įstaigos direktorė 
Jolanta Budrienė dėkodama padovanojo po USB atmintinę 
su Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro logotipu. 
Išsiskirstėme su mintimi, jog ir kitais metais susitiksime, 
sportuosime ir džiaugsimės smagia draugija. 

 

Renginių organizavimo mokytoja Modesta Vainorienė 
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