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KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro veiklos planas 2018 metams (toliau – Planas), atsi-

žvelgus į strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius 

įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

2. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras (toliau –

KVLC) teikia kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, 

tenkinami Klaipėdos miesto mokinių ugdymosi poreikiai pagal neformaliojo švietimo ugdymo pro-

gramas, sudaromos lygios ugdymosi galimybės ir sąlygos, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoja-

mi įstaigai skirti ištekliai. 

3. Planas parengtas atsižvelgiant į Valstybinę švietimo 2013–2022 metų strategiją, Neforma-

liojo vaikų švietimo koncepciją, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 2016–2018 metų strateginį 

veiklos planą, įstaigoje veiklos organizavimas vykdomas vadovaujantis Klaipėdos miesto savival-

dybės Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų 

veiklos organizavimo tvarkos aprašu. 

4. Planą įgyvendins (pagal iškeltus 2018 metų Veiklos plane uždavinius) KVLC administra-

cija, pedagoginiai ir nepedagoginiai darbuotojai, mokiniai, tėvai (teisėti vaiko atstovai). 

5. Plane naudojami sutrumpinimai – Švietimo ir mokslo ministerija – ŠMM, Ugdymo plėto-

tės centras – UPC, Klaipėdos universitetas – KU, Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas – 

KU TSI, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras – KPŠKC, Vyriausiasis policijos komisa-

riatas – VPK. 

 

II. 2017 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

KVLC – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimo papildančio ugdymo 

mokykla. 

Neformaliojo vaikų švietimo programų skaičius: 

2016 metai 2017 metai 

64 neformaliojo vaikų švietimo programos  80 neformaliojo vaikų švietimo programų 

              

KVLC, įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo programas, 2017 metais ugdymo procesą 

užtikrino ir įgyvendino 72 (48,07 etatų) pedagoginiai darbuotojai (direktorius, direktoriaus pava-

duotojas ugdymui, 6 metodinio darbo vadovai, koncertmeisteris, 64 neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai). 

Ugdymo procesą užtikrina kvalifikuoti, iniciatyvūs mokytojai, iš jų: 

Be kategorijos Mokytojų Vyriausiųjų mo-

kytojų 

Mokytojų meto-

dininkų 

Mokytojų ekspertų 

13 20 16 14 1 

 

KVLC direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui ugdymui suteiktos I vadybinės kategorijos. 
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Mokinių skaičius KVLC klubuose nuolat didėja (mokinių registro duomenimis): 

 

2016 metai 2017 metai  

Spalio 1 d. – 1070 mokinių registro duomenimis; 

                         vidurkis – 1242 

Spalio 1 d. – 1372 mokinių registro duomenimis; 

vidurkis – 1429 

 

Veiklos uždaviniai:  

1. Ugdyti vaikų pilietiškumą, tautiškumą ir įgyti įvairias kompetencijas per saviraiškos po-

reikių tenkinimą. 

2. Taikant įvairius mokymo metodus, pačių mokinių iniciatyvą, skatinti mokinius dalyvauti 

tarptautiniuose, respublikiniuose projektuose, miesto, įstaigos organizuojamuose renginiuose, kon-

kursuose. 

3. Efektyvinti ir aktyvinti bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinių tėvais. 

4. Plėtoti savanorišką veiklą. 

5. Tobulinti mokytojų iniciatyvą ugdymo ir veiklos proceso organizavime. 

6. Gerinti materialinę bazę bei užtikrinti saugią ugdymosi aplinką. 

1. 2017 metais KVLC skiriamas didelis dėmesys mokinių įvairių kompetencijų įgijimui per 

pilietiškumo ir tautiškumo ugdymą. Organizuoti renginiai: renginys skirtas Šv. Martyno dienai „Ži-

bintai seka pasakas“ išvykos į Mažosios Lietuvos istorijos muziejų, vaikų ir jaunimo kūrybos paro-

da „Mozaikinė prakartėlė“, kūrybinės dirbtuvės „Kalėdų senelio dirbtuvės“, piešinių konkursas 

„Nupieškime valstybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“, viktorina „Mes – Lietuvos vaikai“, skirta 

Vasario 16 ai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti, Respublikinis piešinių ir fotografijos 

darbų konkursas „Trijų spalvų istorija“, respublikinis projektas „Laiko juosta“, skirtas tautinio kos-

tiumo metams, tarptautinis vaikų keramikos projektas „Odė žemei“, VšĮ „Edukateka“ 

organizuojamas ir Lietuvos kultūros tarybos dalinai remiamas projektas „Klaipėdos kraštas –kultūrų 

kryžkelė“.  

2. Mokinių pasiekimai miesto konkursuose – 20 nugalėtojų (2016 m. – 14), respublikiniuose 

– 102 (2016 m. – 54), tarptautiniuose – 134 mokiniai (2016 m. – 122). Įgyvendinti renginiai: įstai-

gos – 113 (2016 m. – 72), miesto – 4 (2016 m. – 8), respublikiniai – 6 (2016 m. – 1), tarptautiniai – 

3 (2016 m. – 3). Renginių organizavimui išleista 8659,64 Eur (iš įmokų už mokslą – 3959,64 Eur, 

rėmėjų lėšų – AB „Klaipėdos nafta“ – 3000,00 Eur, iš savivaldybės biudžeto (Edukacinių renginių 

programa) – 1700,00 Eur.  

KVLC aktyviai vykdoma atvirų vaikų erdvių veikla (toliau – AVE). AVE veiklą vykdo 7 

neformaliojo vaikų švietimo organizavimo mokytojai. Apsilankymo metu vaikams siūlyta įvairi 

veikla. Atvirose vaikų erdvėse apsilankė 10169 mokiniai (2016 m. – 7404 mokiniai).  

Direktoriaus iniciatyva KVLC mokiniai ir mokytojai dalyvavo projektinėje veikloje: 4 ES 

„e-Twinning“ programos projektuose; Jaunimo mainų projekte „Connected – 3“ (Danija); mokytojų 

ir mokinių edukacinę kelionę į Europos Parlamentą ir susitikimą su Lietuvą atstovaujančiais euro-

parlamentarais Briuselyje (Belgija). Pateikti 4 projektai „Erasmus +“ lėšoms gauti. 

2017 m. birželio 5–23 d. KVLC įstaigos ir miesto vaikams buvo organizuota vaikų vasaros 

poilsio dienos stovykla „Vaikų vasaros uostas“. Stovykloje turiningai praleido laisvalaikį 781 vai-

kas (2016 m. – 360 vaikų). 

3. KVLC sukurtas ir sėkmingai įgyvendinamas tėvų (teisėtų vaiko atstovų) informavimo ir 

komunikavimo modelis. KVLC klubuose įsteigti tėvų komitetai. Organizuoti 2 klubų ir 2–4 tėvų 

susirinkimai. Inicijuoti 3 projektai – šeimos šventės, skaityti 2 pranešimai tėvams. Mokymo 

sutartys, informaciniai stendai, lankstinukai, laiškai, skrajutės, kalendoriai, atvirų durų dienos, 

kūrybinės dirbtuvės, edukacinių renginių ir išvykų organizavimas, interneto svetainė www.kvlc.lt, 

socialinis portalas Facebook, tėvų konsultacijos. Įgyvendinama tėvų bibliotekos idėja, įkurti tėvų 

klubai. Teikiama informacija žiniasklaidoje – 16 kartų, radijo stotyse – 20 kartų ir reportažai 

telekomunikacijų bendrovėje „Balticum“ – 4 kartai. Vykdytos 4 mokinių, tėvų (teisėtų vaiko 

atstovų), darbuotojų apklausos. Įsivertinimo rezultatai aptarti KVLC tarybos ir Mokytojų tarybos 

posėdžiuose, rezultatai panaudoti rengiant KVLC 2018 metų veiklos planą. 

http://www.kvlc.lt/
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4. KVLC aktyviai plėtoja savanorišką veiklą: 2017 m. dalyvauta 9 renginiuose (68 

mokytojai, 816 mokinių). Įstaigos veikloje savanorišką veiklą vykdė tarptautinio LCC universiteto 

studentai „Fun Time“ (5 mokytojai, 7 studentai) ir Klaipėdos miesto jaunimas nuo 18 metų 

(sudaryta 13 sutarčių). Organizuota paramos akcija-iniciatyva „BeNamiukas“ (3 mokytojai, 40 

mokinių). Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais surengta 10 renginių. Sudaryta 61 

bendradarbiavimo sutartis su socialiniais partneriais. 

5. Mokytojai skatinami siekti aukštesnės kvalifikacinės kategorijos, sudaryta perspektyvinė 

atestacijos programa. Sudaromos sąlygos dalyvauti konkursuose (39), koncertuose (95) Klaipėdoje, 

respublikoje, užsienyje, apmokant kelionės išlaidas. KVLC iniciatyva mokytojams organizuoti 7 

kvalifikacijos tobulinimo seminarai. Įstaigos ir miesto pedagogams pristatyta 21 atvira pamoka, 4 

seminarai, 3 pranešimai. Kvalifikacija kiekvienas darbuotojas tobulino apie 6 dienas, vienas 

mokytojas įgijo vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją. 

6. Modernizuoti 6 kabinetai (iš įmokų už mokslą lėšų). Įsigyta nauja grafinio dizaino įranga, 

kompiuterinių technologijų žaidimų rinkiniai. Kompiuteriais aprūpinti 4 kabinetai. Pakeista 13 

langų. 2 kabinetuose (80 kv. m.) ir salėje (25 kv. m.) paklota nauja grindų danga (iš įmokų už 

mokslą lėšų). Atnaujintas laiptų ir kitų iškilių vietų žymėjimas geltona įspėjamąja juosta. 

Įsigytos ugdymo priemonės būrelių veiklai, suremontuotos ir atnaujintos klasės, įrengtas 1 

mokytojų kambarys, įsigytos langų žaliuzės dengiančios 31 langą (iš įmokų už mokslą lėšų), 

suremontuoti 4 sanitariniai mazgai, pakeisti 3 radiatoriai, atnaujinti prieigų prie įstaigos takeliai. 

Įrengtos 5 naujos klasės: grafinio dizaino, lėlių teatro, keramikos, anglų kalbos, ekonomikos 

būrelių (iš įmokų už mokslą lėšų). 

Įsigyti 3 projektoriai ir 5 ekranai multimedijos įrengimui, 2 stacionarūs kompiuteriai, 3 

planšetiniai kompiuteriai, 11 kietųjų atminties diskų, 1 televizorius, 2 fotoaparatai (iš įmokų už 

mokslą lėšų). 

Nupirkti 44 stalai, 62 mokinio kėdės, 4 ugdymo priemonių laikymo spintos ir 6 sėdmaišiai 

atviroms vaikų erdvėms (iš įmokų už mokslą lėšų). 

 

III. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ 

 

Stiprybės Silpnybės 

1.Kvalifikuotas, kompetentingas pedagoginis 

kolektyvas 

2. Kryptingai tobulinama pedagogų kvalifikacija 

3. Geras mikroklimatas, saugi ir jauki aplinka 

4. Sukurta gera informavimo ir bendradarbiavimo 

su tėvais bei socialiniais partneriais sistema 

5. KVLC turi savitas tradicijas, priimtinas visai 

bendruomenei 

6. KVLC klubų geografinė padėtis yra palanki 

plėtoti neformaliojo vaikų švietimo veiklą 

1. Maža pasiūla ugdymo programų skirtų ber-

niukams ir 14–19 metų paaugliams 

2. Nedidelis skaičius tėvų dalyvaujančių įstai-

gos bendruomenės veikloje 

3. Kvalifikacijos kėlimas tarptautiniuose projek-

tuose „Erasmus+“ programos „KA1“ veiksmo 

(asmenų mobilumo mokymosi tikslais) 

 

Galimybės Grėsmės 

1. Išorinių finansavimo šaltinių paieška ugdymo 

proceso kokybės modernizavimui. (Rėmėjų, 2 

procentų pajamų mokesčio aktyvinimas) 

2. Aktyvesnis bendravimas su mokinių tėvais 

3. Atvirų vaikų erdvių veiklos tobulinimas 

4. Naujų neformaliojo vaikų švietimo programų 

pasiūla ir mokytojų specialistų paieška 

5. Tobulinti mokinių pasiekimų vertinimo sistemą 

6. Tobulinti ugdomosios veiklos planavimo orga-

nizavimą 

1. Aukštos kvalifikacijos specialistų (neforma-

liojo vaikų švietimo mokytojų) trūkumas 

2. Mieste daugėja neformaliojo vaikų švietimo 

paslaugas teikiančių privačių įstaigų ir laisvųjų 

mokytojų 

3. KVLC klubų prasta pastatų būklė 

4. Klubo „Želmenėlis“ patalpų trūkumas 
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IV. MISIJA, VIZIJA, PRIORITETAS, VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
MISIJA 

Ugdyti dorą žmogų, laisvą, kūrybingą, socialiai atsakingą asmenybę, sumanų pilietį, būtiną 

savo ir šalies gerovės kūrėją.  

 

VIZIJA 

 

Įstaiga – demokratiška, inovatyvi ir atvira, kurioje mokiniams garantuojamos saugios sąly-

gos ugdymuisi ir tobulėjimui. 
 

PRIORITETAS 

 

Individualios kiekvieno vaiko pažangos stebėsenos efektyvinimas. 

 

VEIKLOS TIKSLAS 

 

Ugdymo proceso ir veiklos organizavimo kokybės tobulinimas.       

     
 

VEIKLOS UŽDAVINIAI 

   

1. Ugdymo proceso organizavimo kokybės gerinimas. 

2. Tobulinti mokytojų, mokinių, tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą. 

3. Plėtoti savanorišką veiklą ir darbą su socialiniais partneriais. 

4. Atvirų vaikų erdvių veiklos tobulinimas. 
 

V. KVLC VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

VI. KVLC FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMAS 

                  

1. SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VEIKLA 
 

1. KVLC tarybos posėdžiai 

1.1. 1. 2017 metų KVLC veiklos 

ataskaita 

2. 2017 metų KVLC vadovo 

veiklos ataskaita  

3. 2017 metų KVLC biudžeto 

panaudojimo ataskaita ir 2018 

m. biudžeto pristatymas 

4. KVLC 2018 metų veiklos 

plano (projekto) pristatymas  

5. KVLC mokytojų ir pagalbos 

specialistų (išskyrus psicholo-

gus) atestacijos 2018–2020 pro-

gramos pristatymas  

6. Paramos lėšų panaudojimas 

Tarybos pirmininkas, 

KVLC direktorius 

iki 2018-02-

20 

Posėdžio protokolas 

1.2. 1. 2018 KVLC veiklos ataskaita 

2. 2018 metų veiklos plano (pro-

jekto) pristatymas  

3. KVLC mokytojų ir pagalbos 

KVLC tarybos pirmi-

ninkas, administracija, 

metodinė taryba, me-

todinio darbo vadovai 

2018-12 Posėdžio protokolas 
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specialistų (išskyrus psicholo-

gus) atestacijos 2019–2021 pro-

gramos pristatymas  

2. KVLC mokytojų tarybos posėdžiai 

2.1. 1. KVLC 2017 metų veiklos 

ataskaita. 

2. Veiklos plano 2018 metais 

pristatymas  

Direktorius 2018-02-20 Posėdžio protokolas 

2.2. 1. 2018–2019 mokslo metų 

neformaliojo švietimo progra-

mų poreikių analizė 

2. Mokytojų 2018–2019 moks-

lo metų darbo krūvio įvertini-

mas 

3. Pasiruošimas 2018–2019 

mokslo metams 

Direktorius 2018-08 Posėdžio protokolas 

3. Metodinė taryba 

3.1. Metodinės tarybos 2018 metų 

veiklos plano aptarimas. Mo-

kytojų kvalifikacijos tobulini-

mo organizavimas 

Metodinės tarybos pir-

mininkas, metodinių 

būrelių pirmininkai 

2018-01 Posėdžio protokolas 

3.2. Ugdymo proceso organizavi-

mas. Pamokų stebėsena 

Metodinės tarybos pir-

mininkas, metodinių 

būrelių pirmininkai 

2018-02 Aptartas mokytojų 

metodinio būrelio 

posėdžiuose 

3.3. Pamokų organizavimo gerini-

mas, atskleidžiant kiekvieno 

mokinio stiprybes 

Metodinės tarybos pir-

mininkas, metodinių 

būrelių pirmininkai 

2018 

kovas–

balandis 

Pamokų stebėjimo 

protokolai 

3.4. KVLC metodinė diena   Metodinės tarybos pir-

mininkas, metodinių 

būrelių pirmininkai 

2018-05-18 Organizuota KVLC 

metodinė diena 

3.5. Atvirų pamokų, seminarų, kū-

rybinių dirbtuvių organizavimo 

kokybė 

Metodinės tarybos pir-

mininkas, metodinių 

grupių pirmininkai 

2018-10 Aptarta KVLC tary-

bos posėdžiuose 

3.6. Metodinės tarybos 2018 m. 

veiklos aptarimas, 2019 m. 

veiklos plano aptarimas 

Metodinės tarybos pir-

mininkas, metodinių 

būrelių pirmininkai 

2018-12 Posėdžio protokolas 

3.7. Organizuoti įstaigos, miesto, respublikos mokytojams atviras pamokas, seminarus, autorinius 

seminarus, pranešimus, kūrybines dirbtuves. 1 priedas 

 

2. KVLC DIREKCINIAI PASITARIMAI 
 

2.1. Ugdymo proceso organizavi-

mas (pamokų organizavimo 

kokybės įvertinimas)  

Direktorius 

 

2018-02 Posėdžio protokolas 

(el. versija) 

2.2. Projektinė veikla. Bendravimas 

ir bendradarbiavimas su socia-

liniais partneriais 

Direktorius 

 

2018-03 Posėdžio protokolas 

(el. versija) 

2.3. KVLC mokytojų, mokinių, 

tėvų bendravimas ir bendra-

darbiavimas 

Direktorius 

 

2018-04 Posėdžio protokolas 

(el. versija) 

2.4. Įstaigos veiklos vaikų vasaros 

atostogų metų organizavimas  

Direktorius 

 

2018-05 Posėdžio protokolas 

(el. versija) 
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2.5. 2018–2019 mokslo metų nefor-

maliojo ugdymo programų po-

reikių analizė, mokytojų darbo 

krūvio įvertinimas. Racionalus 

patalpų užimtumas. Įstaigos pa-

siruošimas naujiems mokslo 

metams. Rudens šventės-

projekto „Šeimos pramogų uos-

tas“ organizavimas 

Direktorius 2018-08 Posėdžio protokolas 

(el. versija) 

2.6. AVE veiklos organizavimas 

2018–2019 mokslo metais 

Direktorius 2018-09 Posėdžio protokolas 

(el. versija) 

2.7. Įstaigos metinės inventorizaci-

jos organizavimas 

Direktorius, inventori-

zacijos komisijos pir-

mininkas 

2018-10 Inventorizacijos 

komisijos išvados, 

nurašymo protokolai  

2.8. KVLC darbuotojų veiklos įver-

tinimo organizavimas  

Direktorius, direkto-

riaus pavaduotojas 

ugdymui ir direkto-

riaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams  

2018 

spalis–

gruodis 

Posėdžio protokolas 

(el. versija) 

2.9. 2019 metų pirkimo plano pat-

virtinimas 

Direktorius 

 

2018-12 Posėdžio protokolas 

(el. versija) 

 

3. ĮSTAIGOS VEIKLOS REGLAMENTUOJANČIŲ DOKUMENTŲ PARENGIMAS 
 

3.1. Įstaigos direktoriaus įsakymai Direktorius  Visus metus Parengti įsakymai 

3.2. Įstaigos darbuotojų atostogų 

grafikas  

Metodinio darbo vado-

vai, raštinės administra-

torius  

2018-01 Parengtas grafikas 

3.3. Civilinės saugos 2018 metų pla-

nas  

Direktoriaus pavaduo-

tojas ugdymui 

2018-01 Parengtas planas 

3.4. Įstaigos vadovo metų veiklos 

ataskaita 

Direktorius 2018-02 Pristatyta KVLC 

tarybos posėdyje 

3.5. Neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojų darbo krūvio 2018–

2019 m. m. aptarimas  

Direktorius iki 2018-08-

24 

Aptartas mokytojų 

darbo krūvis 

3.6. KVLC 2018–2019 mokslo metų 

mokytojų darbo užmokesčio 

paskaičiavimai (formos UKDp-

06, UKDp-06,1) 

Direktorius, direkto-

riaus pavaduotojas ug-

dymui  

2018-08 Parengtas mokyto-

jų darbo užmokes-

čio paskaičiavimai 

(formos UKDp-06, 

UKDp-06,1) 

3.7. KVLC etatinių darbuotojų sąra-

šas 

 

Direktorius, dokumentų 

koordinavimo specia-

listas 

2018-08 Pristatytas  

darbuotojų susirin-

kime 

3.8. Parengti neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojų ir darbuotojų 

darbo grafikus. Patalpinti į 

KVLC interneto svetainę 

Direktoriaus pavaduo-

tojas ugdymui, metodi-

nio darbo vadovai 

iki 2018-08-

31 

Parengti darbo gra-

fikai, patalpinti į 

KVLC interneto 

svetainę 

3.9. Pedagogų registro duomenų ba-

zės atnaujinimas 

Direktoriaus pavaduo-

tojas ugdymui 

iki 2018-10-

31 

Atnaujinti duome-

nys pateikti į SMM 

registrą 
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 3.10. KVLC mokinių ir mokytojų 

statistinės ataskaitos 

Direktoriaus pavaduo-

tojas ugdymui, duome-

nų bazės specialistas 

2018-10-01 Parengta statistinė 

ataskaita ir pateikta į 

SMM registrą  

 3.11. KVLC viešųjų pirkimų 2019 

metų plano projektas  

Direktoriaus pavaduo-

toja ūkio ir bendrie-

siems klausimams, me-

todinio darbo vadovai 

2018 

spalis–

lapkritis 

Parengtas viešųjų 

pirkimų 2019 metų 

plano projektas 

 3.12. 2018 metų įstaigos dokumen-

tacijos plano parengimas 

Raštinės administrato-

rius  

2018-11-05 

 

Parengtas dokumen-

tacijos plano projek-

tas 

3.13. KVLC 2019 metų veiklos pla-

no projektas parengimas 

Administracija, darbo 

grupė 

2018- 

spalis– 

gruodis 

Parengtas 2019  

metų veiklos plano 

projektas 

 

4. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ PRISTATYMAS IR VYKDYMAS 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo forma 

4.1. Naujais patvirtintais dokumen-

tais ir tvarkomis, reglamentuo-

jančiomis įstaigos veiklą 

Direktorius 

 

 

Nuolat 

 

 

Supažindinti dar-

buotojai 

 

4.2. Priešgaisrinės saugos ir darbo 

saugos taisyklės 

Direktoriaus pavaduo-

tojai ūkio ir bendrie-

siems klausimams 

2018-09 Gaisrinės saugos 

instruktažų darbo 

vietoje registracijos 

žurnalas.  

Darbo saugos inst-

ruktažų registracijos 

žurnalas 

4.3. Naujai priimtų darbuotojų supa-

žindinimas su dokumentais ir 

tvarkomis, reglamentuojančio-

mis įstaigos veiklą, priešgaisri-

nės ir darbo saugos instruktažo 

organizavimas   

Raštinės administrato-

rius, direktoriaus pa-

vaduotojai ugdymui ir 

ūkio ir bendriesiems 

klausimams  

2018- 

sausis– 

gruodis 

Organizuoti supa-

žindinimai ir inst-

ruktažai 

4.4. Darbuotojų sveikatos patikros 

vykdymas 

Raštinės administrato-

rius, metodinio darbo 

vadovai 

Vieną kartą 

per metus 

 

Sveikatos pažymė-

jimai 

                                           

5. NEPEDAGOGINIO PERSONALO DARBO ORGANIZAVIMAS 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo forma 

5.1. Pasirašytinai supažindinti nepe-

dagoginius darbuotojus (valyto-

jai, darbininkai, kiemsargiai) su 

valomų plotų paskirstymu, va-

lymo priemonių ir įrankių nau-

dojimo taisyklėmis  

Direktoriaus pavaduo-

tojas ūkio ir bendrie-

siems klausimams 

2018-01,08 

 

Aptarta nepedagogi-

nio personalo susi-

rinkime  

5.2. Vykdyti nepedagoginio persona-

lo darbo priežiūrą pagal darbo ir 

tvarkos taisyklių reikalavimus, 

sudarytus darbo grafikus, parei-

gybių aprašus 

Direktoriaus pavaduo-

tojas ūkio ir bendrie-

siems klausimams 

Visus metus Vykdoma priežiūra 
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5.3. Organizuoti nepedagoginių dar-

buotojų susirinkimus  

Direktoriaus pavaduo-

tojas ūkio ir bendrie-

siems klausimams 

2018- 

kovas, rugp-

jūtis, gruo-

dis 

Organizuoti susirin-

kimai 

5.4. Vykdyti KVLC klubų „Liepsne-

lė“, „Saulutė“, „Žuvėdra“ ir Mo-

lo gatvė 60-1 pastatų būklės 

priežiūrą 

Direktoriaus pavaduo-

tojas ūkio ir bendrie-

siems  

klausimams  

Visus metus Pastatų būklės prie-

žiūros žurnalai 

5.5. Įstaigos patalpų būklės atitikimą 

higienos normas 

5.6. Įstaigos teritorijos būklės atiti-

kimą higienos normas 

 

6. ĮSTAIGOS MATERIALINĖS BAZĖS MODERNIZAVIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Sutvarkyti klubų interjerą, atlikti KVLC klubų patalpų remontą, pagerinti kabinetų, teritorijos 

būklę 

1.1 Klubų „Draugystė“, „Liepsne-

lė“, „Saulutė“, „Švyturys“, 

„Želmenėlis“ stendų maketų 

pristatymas, stendų pagamini-

mas  

Metodinio darbo vadovai 

 

iki 2018-06-

01 

Pagaminti 

stendai 

1.2. Klubo „Saulutė“ parodų kabi-

nimo sistemos įrengimas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems klau-

simams, metodinio darbo 

vadovas 

  

1.3. Klubo „Liepsnelė“ teritorijos 

aptvėrimas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems klau-

simams, metodinio darbo 

vadovas 

1.4. Klubo „Liepsnelė“ žaidimo 

aikštelės įrengimas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems klau-

simams, metodinio darbo 

vadovas 

1.5. Klubo „Saulutė“ salės, atvirų 

vaikų erdvių kabinete apšvieti-

mo atnaujinimas/įrengimas  

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems klau-

simams, metodinio darbo 

vadovas 

1.6. Klubo „Saulutė“ dailės ir vokalo 

kabinetų sienų dažymas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems klau-

simams, metodinio darbo 

vadovas 

1.7. Klubo „Švyturys“ atveriamų 

langų muzikos ir dailės kabine-

tuose įrengimas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems klau-

simams, metodinio darbo 

vadovas 

2. Pagal poreikį atnaujinti inventorių, mokymo priemones 

2.1. Klubo „Draugystė“ kabinetų 

baldų atnaujinimas 

Metodinio darbo vadovas Visus metus Atlikti darbai 

ir pirkimai 
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2.2. Klubo „Draugystė“ 3D spaus-

dintuvo IT kabinetui įsigijimas 

Metodinio darbo vadovas 

2.3. Klubo „Liepsnelė“ ekonomikos 

kabinetas (kompiuteriu įsigiji-

mas)  

Metodinio darbo vadovas 

2.4. Klubo „Liepsnelė“ kėdžių įsigi-

jimas kabinetui ir salei (3 aukš-

tas) 

Metodinio darbo vadovas 

2.5. Klubo „Žuvėdra“ teatrinio pro-

žektorio ir mikšerinio pulto įsi-

gijimas 

Metodinio darbo vadovas 

2.6. Ugdymo ir mokymo priemonių, 

metodinės medžiagos, literatū-

ros įsigijimas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems klau-

simams 

2.9. Kanceliarinių, ūkinių, higienos 

prekių įsigijimas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio ir bendriesiems klau-

simams 

 

7. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo for-

ma 

1. Vasaros vaikų užimtumo (va-

saros poilsio dienos stovyklos) 

veiklos programų pristatymas 

Metodinio darbo vadovai, 

neformaliojo švietimo ren-

ginių organizavimo moky-

tojai 

2018-04-15 

 

 

 

Parengti vaikų vasa-

ros poilsio dienos 

stovyklos veiklos 

programas 

2. Neformaliojo vaikų švietimo 

2018–2019 m. m. programų 

analizė 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai, metodinė taryba 

iki 2018-

04-30 

Parengti neformalio-

jo vaikų švietimo 

programos  

3. Būrelių (grupių) komplekta-

vimas 

Metodinio darbo vadovai, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2018 

gegužė–

rugsėjis 

Sukomplektuotos 

grupės  

4. Parengti būrelių užsiėmimų 

tvarkaraščius. Patalpinti į 

KVLC interneto svetainę 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, metodinio darbo 

vadovai 

iki 2018-

08-31 

Parengti būrelių už-

siėmimo tvarkaraš-

čiai. Patalpinti į 

KVLC interneto 

svetainę 

5. Patalpų paruošimas naujiems 

mokslo metams 

 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui ir ūkio ir bendrie-

siems klausimams, metodi-

nio darbo vadovai 

iki 2018-08 

30 

 

 

Paruoštos patalpos 

6. Mokymo sutarčių registro 

tvarkymas  

Metodinio darbo vadovai, 

duomenų bazės specialistas 

2018- 

rugsėjis–

gegužė 

Duomenų atnauji-

nimas ir papildymas 

7. Mokinių ir neformaliojo  švie-

timo programų registro  duo-

menų bazės atnaujinimas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, metodinio darbo 

vadovai, duomenų bazės 

specialistas 

iki 2018-

10-31 

Pateikti statistiniai 

duomenys 

8. Mokinių mokesčiai už 

mokslą: permokų, įmokų, 

skolų analizė    

Direktorius, metodinio 

darbo vadovai, dokumentų 

koordinavimo specialistas 

2018- 

sausis–

gruodis 

Atlikta analizė 
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9. Atlikti tėvų, vaikų, mokytojų apklausas, padedančias nustatyti veiklos kokybę ir jų tobulinimo 

galimybes 

9.1. Pedagoginių darbuotojų anke-

tavimas „Mokytojų kvalifika-

cijos tobulinimo poreikių ty-

rimas“ 

Administracija, metodinės 

tarybos pirmininkas 

   2018-01 Rezultatų pristaty-

mas mokytojų ta-

rybos posėdyje 

9.2. Pedagoginių darbuotojų ap-

klausa „Komandinio darbo 

taikymo galimybės NVŠ įstai-

goje“ 

Direktorius 2018-03 Rezultatų pristaty-

mas mokytojų tary-

bos posėdyje 

9.3. Tėvų anketavimas „Virtuali 

pageidavimų dėžutė“ 

Dalia Mačiulienė, metodi-

nio darbo vadovė  

   2018-04 Rezultatų pristaty-

mas klubo mokytojų 

pasitarimuose, tėvų 

būrelių susirinki-

muose   

9.4. Tėvų anketavimas „Neforma-

liojo švietimo veiklos pliusai ir 

minusai“ 

Olga Solopova, metodinio 

darbo vadovė 

2018-09 Rezultatų pristaty-

mas klubo mokytojų 

pasitarimuose, tėvų 

būrelių susirinki-

muose   

9.5. Mokytojų apklausa „IKT pa-

naudojimas pamokos organi-

zavime“  

Metodinės tarybos pirmi-

ninkas 

2018-10 Rezultatų pristaty-

mas KVLC metodi-

nio tarybos posėdyje 

9.6. Tėvų apklausa „Vaikų ir tėvų 

lūkesčiai, pasirinkus neforma-

liojo vaikų švietimo programą“ 

Modesta Vainorienė, meto-

dinio darbo vadovė 

2018-11 Rezultatų pristaty-

mas klubo mokytojų 

pasitarimuose, tėvų 

būrelių susirinki-

muose   

10. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 2018 metų organizuojamų įstaigos, miesto, apskrities, res-

publikinių, tarptautinių renginių planas, 2 priedas 

11. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro mokinių 2018 metų dalyvavimo miesto, apskrities, respub-

likiniuose ir tarptautiniuose renginiuose planas, 3 priedas 

12. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 2018 metų nusikaltimų ir žalingų įpročių prevencijos pla-

nas, 4 priedas 

13. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 2018 metų dalyvavimas projektuose, 7 priedas 

14. Vykdyti pedagoginės veiklos stebėseną: 

1. Nustatyti dokumentų pildymo kokybę 

1.1. Neformaliojo vaikų švietimo 

programų vykdymas 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, metodinio darbo 

vadovai, neformaliojo vai-

kų švietimo mokytojai 

Visus metus Veiklos aptarimas 

administracijos 

posėdžiuose, mo-

kytojų tarybos 

posėdžiuose 1.2. Neformaliojo ugdymo dieny-

nų pildymo stebėjimas  

Metodinio darbo vadovai Kas mėnesį 

1.3. Grupių komplektavimas ir 

vaikų skaičius grupėje 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, metodinio darbo 

vadovai, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

Kas mėnesį 

1.4. Būrelių dokumentacijos pil-

dymo kokybė ir tikslingumas  

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, metodinio darbo 

vadovai 

Kovas–

balandis 

1.5. Metodinio darbo vadovų, ne-

formaliojo švietimo renginių 

Administracija 

 

Gruodis 
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organizavimo, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojų 

veiklos ataskaitos  

 

 

 

2. Įvertinti veiklos kokybę 

2.1. Neformaliojo vaikų švietimo 

(dailės, keramikos, dizaino, 

floristikos) mokytojų ugdymo 

proceso organizavimo stebėse-

na 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinio darbo vadovai 

2018-02 Aptarimas 

metodinio darbo 

vadovų posėdyje 

2.2. Neformaliojo vaikų švietimo 

(muzikos, vokalo, gitaros, teat-

ro, šokio) mokytojų ugdymo 

proceso organizavimo stebėse-

na 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinio darbo vadovai 

2018-03 Aptarimas 

metodinio darbo 

vadovų posėdyje 

2.3. AVE veiklos organizavimas Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinio darbo vadovai,  

2018-04 Aptarimas meto-

dinio darbo vado-

vų, neformaliojo 

švietimo renginių 

organizavimo 

mokytojų posėdy-

je 

2.4. Neformaliojo vaikų švietimo 

(IT, kalbų, ekonomikos) mo-

kytojų ugdymo proceso orga-

nizavimo stebėsena 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinio darbo vadovai 

2018-05 Aptarimas 

metodinio darbo 

vadovų posėdyje 

2.5. Pradedančių dirbti neformalio-

jo vaikų švietimo mokytojų 

ugdymo proceso organizavimo 

stebėsena 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinio darbo vadovai, 

metodinė taryba 

2018 

10–12 

Aptarimas 

metodinio būrelio 

posėdžiuose 

2.6. KVLC klubų veiklos organi-

zavimo stebėsena 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinio darbo vadovai 

Visus metus Aptarimas 

metodinio darbo 

vadovų posėdyje 2.7. Įstaigos renginių organizavimo 

kokybė 

Visus metus 

2.8. Neformaliojo ugdymo pro-

gramų vykdymas ir efektyvu-

mas 

Visus metus 

3. Atlyginimo už neformalųjį 

vaikų švietimą mokėjimo ste-

bėsena 

Direktorius, metodinio dar-

bo vadovai, dokumentų 

valdymo specialistas 

Kiekvieną 

mėnesį  

Aptarimas direk-

toriaus pasitarime 

 

8. MOKYTOJŲ, MOKINIŲ, TĖVŲ BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Užtikrinti tėvų dalyvavimą įstaigos gyvenime 

1.1. Organizuoti KVLC klubų, 

būrelių mokinių tėvų susi-

rinkimus 

Administracija, metodinio darbo 

vadovai, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2–3 kartus 

per metus 

Susirinkimų 

protokolai  

1.2. Festivalis „Žaisminga lais-

valaikio diena“ 

Kūrybinė grupė 2018-05-09 Organizuotas 

festivalis 

1.3. Šventė „Šeimos pramogų 

uostas“ 

Kūrybinė grupė 2018-09 Organizuota 

šventė 
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1.4. Tėvų ir mokinių sporto šven-

tė „Olimpiečiai tarp mūsų“ 

Kūrybinė grupė 2018-10 Organizuota 

šventė 

1.5. Teikti informaciją apie 

KVLC, klubų veiklą, moki-

nių pasiekimus. Skatinti tė-

vus dalyvauti renginiuose, 

išvykose 

Administracija, metodinio dar-

bo vadovai, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

Nuolat Interneto sve-

tainėje, Face-

book pasky-

rose 

2. Klube „Draugystė“    

2.1. Kūrybinė dirbtuvė mamy-

tėms „Velykų margutis“ 

Dalia Mačiulienė, metodinio 

darbo vadovė, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-03 Organizuota 

kūrybinė 

dirbtuvė 

2.2. Susirinkimas „Sveika, vasa-

ra“, mokslo metų rezultatų 

aptarimas. Supažindinimas su 

vasaros stovyklos programa 

Dalia Mačiulienė, metodinio 

darbo vadovė, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-05 Susirinkimo 

protokolas 

2.3. Šventės mamos, tėčio dienai 

„Težydi Tau pavasario gė-

lės“ 

Dalia Mačiulienė, metodinio 

darbo vadovė, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai  

2018-05,06  Organizuota 

šventė 

2.4. Susirinkimas „Tėvų integra-

cija į ugdymo procesą“, 

2018 m. planuojamos klubo 

ir atvirų vaikų erdvių veik-

los pristatymas 

Dalia Mačiulienė, metodinio 

darbo vadovė, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-10 Susirinkimo 

protokolas 

 

 

 

3. Klube „Liepsnelė“    

3.1. Susirinkimai „Tėvai – ugdy-

mo partneriai“ 

Jolanta Baipšienė, metodinio 

darbo vadovė, neformaliojo vai-

kų švietimo mokytojai 

2018-

05,09,12 

Susirinkimų 

protokolai  

3.2. Kūrybinė dirbtuvė „Lipdau, 

ardau ir iš naujo kuriu savo 

pasaulį“  

Jolanta Baipšienė, metodinio 

darbo vadovė, neformaliojo vai-

kų švietimo keramikos mokyto-

ja 

2018-04,11 Organizuota 

kūrybinė 

dirbtuvė 

3.3. Žygis „Pažinimo takas“, 

„Nenustok keliauti, pažinti, 

bandyti“ 

Jolanta Baipšienė, metodinio 

darbo vadovė 

2018-06,09 

 

Organizuotas 

žygis 

3.4. Atvirų durų dienos: 

Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Bitutė“ 

Vitės pagrindinė mokykla 

Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Traukinukas“ 

Jolanta Baipšienė, metodinio 

darbo vadovė, neformaliojo vai-

kų švietimo mokytojai 

2018-09- 

3,4,5 

2018-09- 

6,7,10,11 

2018-09- 

12,13,14 

Filmuota 

medžiaga, 

ataskaita 

3.1. Visuotinis mokinių tėvų susi-

rinkimas „Kurkime ateitį 

drauge“  

Jolanta Baipšienė, metodinio 

darbo vadovė 

2018-09  Susirinkimo 

protokolas  

3.5 Kūrybinė dirbtuvė „Vaikys-

tės pasakos pėdomis“ 

Jolanta Baipšienė, metodinio 

darbo vadovė, neformaliojo vai-

kų švietimo dailės mokytoja 

2018-12 Organizuota 

kūrybinė 

dirbtuvė 

4. Klube „Saulutė“    

4.1. Šventė „Šeimų duetai“ 

  

Modesta Vainorienė, metodinio 

darbo vadovė, Kristina Ruzvel-

tienė, neformaliojo vaikų švie-

timo (muzikos) mokytoja, Pau-

lius Barzinskis, neformaliojo 

2018-02 Organizuota 

šventė 
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švietimo renginių organizavimo 

mokytojas 

4.2. Pavasario šventė-piknikas 

lauke 

Modesta Vainorienė, metodinio 

darbo vadovė, Inga Kuznecova-

Beleškienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (šokio) mokytoja 

2018-04 Organizuota 

šventė 

4.3. Susirinkimas-šventė „Ar 

daug aš užaugau?“ 

Modesta Vainorienė, metodinio 

darbo vadovė, Paulius Barzins-

kis, neformaliojo švietimo ren-

ginių organizavimo mokytojas 

2018-05 Organizuotas 

susirinkimas-

šventė 

 4.4. Vasaros pasitikimas-piknikas Modesta Vainorienė, metodinio 

darbo vadovė, Inga Kuznecova-

Beleškienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (šokio) mokytoja 

2018-05 Organizuotas 

piknikas 

4.5. Mamyčių dienos šventė-

kūrybinės dirbtuvėlės 

Modesta Vainorienė, metodinio 

darbo vadovė, Paulius Barzins-

kis, neformaliojo švietimo ren-

ginių organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2018-05 Organizuota 

šventė-

kūrybinės 

dirbtuvėlės 

4.6. Susirinkimas-šventė „Dešre-

lių fiesta“ 

Modesta Vainorienė, metodinio 

darbo vadovė, Paulius Barzins-

kis, neformaliojo švietimo ren-

ginių organizavimo mokytojas 

2018-09 Organizuotas 

susirinkimas-

šventė 

 

4.7. Kūrybinė dirbtuvė moki-

niams ir tėvams „Kalėdų 

dvasia“ 

Modesta Vainorienė, metodinio 

darbo vadovė, Svetlana Grot-

uzienė, neformaliojo vaikų švie-

timo (floristikos) mokytoja, 

Rimvydas Kušlys, neformaliojo 

vaikų švietimo (dailės) mokyto-

jas 

2018-11 Organizuota 

kūrybinė 

dirbtuvė 

4.8. Kalėdinių renginių ciklas Modesta Vainorienė, metodinio 

darbo vadovė, Paulius Barzins-

kis, neformaliojo švietimo ren-

ginių organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2018-12 Organizuoti 

renginiai 

5. Klube „Švyturys“    

5.1. Kūrybinės dirbtuvės „Šokis 

mano gyvenime“, skirtos 

tarptautinei šokio dienai 

Vida Veklenko, metodinio 

darbo vadovė, Vilma 

Domarkienė, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2018-04 Organizuotos 

kūrybinės 

dirbtuvės 

5.2. Susirinkimas „Klubo veiklos 

organizavimas. Tėvų 

dalyvavimas klubo veikloje“ 

Vida Veklenko, metodinio 

darbo vadovas, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-05  Susirinkimo 

protokolas  

5.3. Kūrybinės dirbtuvės mamos 

dienos proga „Tau, mano 

mamyte!“ 

Vida Veklenko, metodinio 

darbo vadovė, Svetlana 

Grotuzienė, neformaliojo 

švietimo (florisikos) mokytoja 

2018-05 Organizuota 

kūrybinė 

dirbtuvė 

5.4. Mokslo metų pabaigos Vida Veklenko, metodinio 2018-05 Organizuota 
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šventė „Švyturiukai ir 

draugai“ 

darbo vadovė, Vilma 

Domarkienė, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

šventė 

5.5. Susirinkimas „Tėvų, mokinių 

mokytojų bendravimas ir 

bendradarbiavimas. Geros 

aplinkos kūrimas“ 

Vida Veklenko, metodinio 

darbo vadovė, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-10 Susirinkimo 

protokolas 

5.7 Kalėdinė šventė „Kalėdiniai 

stebuklai“ 

Vida Veklenko, metodinio 

darbo vadovė, Vilma 

Domarkienė, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2018-12 Organizuota 

šventė 

6. Klube „Želmenėlis“    

6.2. Bendras tėvų susirinkimas  

„Klubo ir šeimos bendradar-

biavimas“ 

Olga Solopova, metodinio darbo 

vadovė, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2018-10 Susirinkimų 

protokolas 

7. Klube „Žuvėdra“    

7.1. Grožio, sveikos gyvensenos 

ir stiliaus būrelio „Mėja“ 

mokinių ir tėvų popietė-

refleksija „7 geriausi mano 

šeimos sveikatingumo įpro-

čiai“ 

Giedrė Lukienė, neformaliojo 

vaikų švietimo (muzikos) moky-

toja 

2018-02 Organizuota 

popietė 

7.2. Kūrybinės dailės dirbtuvės 

„Komponavimo būdai. Prie 

arbatos puodelio“ 

Jelena Michno, neformaliojo 

vaikų švietimo (dailės) mokyto-

ja 

2018-03 Organizuotos 

kūrybinės 

dirbtuvės 

7.3. Kūrybinės dirbtuvės visai 

šeimai „Papuošk puodelį – 

mano šeima“ 

Danutė Meškinytė, neformaliojo 

vaikų švietimo (grafinio dizai-

no) mokytoja 

2018-05 Organizuotos 

kūrybinės 

dirbtuvės 

7.4. Tradicinė mokslo metų pa-

baigos šventė visai šeimai 

„Menų piknikas“ 

Vaida Valinskienė, metodinio 

darbo vadovė, Justina Vaikšno-

raitė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokyto-

ja, neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2018-05 Organizuota 

šventė 

7.5. Susirinkimas „Kviečiame į 

vasaros stovyklą“ 

Vaida Valinskienė, metodinio 

darbo vadovė, Justina Vaikšno-

raitė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokyto-

ja, neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2018-05 Susirinkimo 

protokolas 

7.6. Kūrybinės muzikos dirbtuvės 

„Žaidžiame muziką“ vaikams 

ir tėveliams 

Vaida Valinskienė, metodinio 

darbo vadovė, neformaliojo vai-

kų švietimo (muzikos) mokytoja 

2018-11 Organizuotos 

kūrybinės 

dirbtuvės 

7.7. Kūrybinės dirbtuvės 

„Ornamentika“ 

 

Vaida Valinskienė, metodinio 

darbo vadovė, Jelena Michno, 

neformaliojo vaikų švietimo 

(dailės) mokytoja 

2018-11 Organizuotos 

kūrybinės 

dirbtuvės 

7.8. Susirinkimas „Mums įdomu. Vaida Valinskienė, metodinio 2018-12 Susirinkimo 

https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTzte2y5PYAhWoI8AKHZ0DCxsQFghbMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.sirvintupm.lt%2Findex.php%2F91-pozityvaus-organizacijos-mikroklimato-kurimas&usg=AOvVaw2E7XMOuJ5g2s-RPFi68by9


17 

 

 

9. SAVANORIŠKA VEIKLA IR DARBAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

 

Norime paklausti“ 

 

 

darbo vadovė, Justina Vaikšno-

raitė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokyto-

ja, neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

protokolas 

7.9. Kalėdų festivalis „Mūsų Ka-

lėdos“ 

Vaida Valinskienė, metodinio 

darbo vadovė, Justina Vaikšno-

raitė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokyto-

ja, neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

2018-12 Organizuotas 

festivalis 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Bendradarbiauti su mokyklomis, neformaliojo švietimo įstaigomis, viešosiomis įstaigomis 

1.1. Latvijos Respublikos Liepo-

jos miesto Vaikų ir jaunimo 

centru 

Direktoriaus pavaduotojas ug-

dymui, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo moky-

tojai 

2018- 

sausis– 

gruodis 

Organizuoti 

renginiai 

1.2. Palangos moksleivių klubu Direktorius 2018- 

sausis– 

gruodis 

Organizuoti 

renginiai 

1.3. Šiaulių moksleivių namais Direktorius 2018- 

sausis– 

gruodis 

Organizuoti 

renginiai 

1.4. Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centru 

Direktorius 2018- 

sausis– 

gruodis 

Organizuoti 

renginiai 

1.5. Šilutės meno mokykla Direktorius 2018- 

sausis– 

gruodis 

Organizuoti 

renginiai 

1.6. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 2018 metų savanoriškos veiklos renginių planas, 6 prie-

das 

2. Klubas „Draugystė“ 

2.1. Klaipėdos darželis-mokykla 

„Nykštukas“, Klaipėdos lop-

šelis-darželis „Puriena“ 

Akcija „Besmegenių alėja“ 

Dalia Mačiulienė, metodinio 

darbo vadovė, Egidijus Vaške-

levičius, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo moky-

tojas 

2018-01-30 Parengta vaiz-

dinė medžiaga 

(el. versija) 

2.2. Raseinių „Šaltinio“ progim-

nazija  

Respublikinis projektas „Mes 

ir metų laikai“ 

Dalia Mačiulienė, metodinio 

darbo vadovė, Egidijus Vaške-

levičius, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo moky-

tojas 

2018-

gegužė, spa-

lis  

Parengta vaiz-

dinė medžiaga 

(el. versija) 

2.3.  Atvirų durų dienos: 

Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Eglutė“ 

Gedminų progimnazija 

H. Zudermano gimnazija 

M. Mažvydo progimnazija 

Dalia Mačiulienė, metodinio 

darbo vadovė, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

 

 

2018-09-10 

2018-09-11 

2018-09-13 

2018-09-14 

Parengta vaiz-

dinė medžiaga 

(el. versija) 
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3. Kubas „Liepsnelė“ 

3.1. Atvirų durų dienos: 

Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Bitutė“ 

Vitės pagrindinė mokykla 

Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Traukinukas“ 

 

Jolanta Baipšienė, metodinio 

darbo vadovė neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

 

2018-09- 

3,4,5 

2018-09- 

6,7,10,11 

2018-09- 

12,13,14 

Parengta vaiz-

dinė medžiaga 

(el. versija) 

3.2 Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Bitutė“ kūrybinės kerami-

kos dirbtuvės „Baisuokliukų 

dirbtuvėlės vaikams!“ 

Jolanta Baipšienė, metodinio 

darbo vadovė neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-11 Parengta vaiz-

dinė medžiaga 

(el. versija) 

4. Klubas „Saulutė“ 

4.1 Atvirų durų dienos: 

„Sendvario“ progimnazija 

„Gabijos“ progimnazija 

„Saulutės“ mokykla-darželis 

Draugų diena 

Modesta Vainorienė, metodi-

nio darbo vadovė, Paulius Bar-

zinskis, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo moky-

tojas, neformaliojo vaikų švie-

timo mokytojai 

2018-09-

10,11 

2018-09-12 

2018-09-13 

2018-09-14 

Parengta vaiz-

dinė medžiaga 

(el. versija) 

4.2. Lietuvos sutrikusio intelekto 

žmonių globos bendrija 

„Klaipėdos viltis“ – kalėdi-

nis koncertas, kūrybinės 

dirbtuvės 

 

Modesta Vainorienė, metodi-

nio darbo vadovė, Paulius Bar-

zinskis, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo moky-

tojas, neformaliojo vaikų švie-

timo mokytojai 

2018-12 Parengta vaiz-

dinė medžiaga 

(el. versija) 

4.3. Klaipėdos paslaugų ir verslo 

mokykla. Fotografijos dirb-

tuvės  

Modesta Vainorienė, metodi-

nio darbo vadovė, Vidūnas 

Kulikauskis, neformaliojo vai-

kų švietimo (fotografijos) mo-

kytojas 

2018-04 Parengta vaiz-

dinė medžiaga 

(el. versija) 

5. Klubas „Švyturys“ 

5.1. Atvirų durų dienos: 

Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Liepaitė“ 

Gedminų progimnazija  

 

Vida Veklenko, metodinio 

darbo vadovė, Vilma Domar-

kienė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo moky-

toja, neformaliojo vaikų švie-

timo mokytojai 

 

2018-09-

10,11,12 

2018-09-

13,14 

 

Parengta vaiz-

dinė medžiaga 

(el. versija) 

6. Klubas „Želmenėlis“ 

6.1. Klaipėdos Liudviko Stulpi-

no progimnazija. Projektas 

„Knygų ekspertų kovos“ 

Olga Solopova, metodinio 

darbo vadovė 

2018 kovas-

spalis 

 

Parengta vaiz-

dinė medžiaga 

(el. versija) 

6.2. Globos namai „Smiltelė“ 

Spektaklis vaikams „Pelytė 

Zita“ 

Vaida Vaitilavičienė, nefor-

maliojo vaikų švietimo (teat-

ro) mokytoja 

2018-09 

 

Pristatytas 

spektaklis  

6.3. Atvirų durų dienos: 

P. Mašioto progimnazija 

L. Stulpino progimnazija 

Smeltės progimnazija 

Vyturio progimnazija 

Olga Solopova, metodinio 

darbo vadovė, Edita Letukai-

tė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo moky-

toja, neformaliojo vaikų švie-

timo mokytojai 

2018-09-10 

2018-09- 

11,12 

 2018-09-13 

2018-09-14 

Parengta vaiz-

dinė medžiaga 

(el. versija) 

6.4 Lietuvos Raudonojo Kry- Olga Solopova, metodinio 2018-11 Parengta vaiz-

https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1g8Oe2u_XAhXHB8AKHab4AJYQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bitutedarzelis.lt%2F&usg=AOvVaw16gY8xMd7VzfjB_IdTyckr
https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1g8Oe2u_XAhXHB8AKHab4AJYQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bitutedarzelis.lt%2F&usg=AOvVaw16gY8xMd7VzfjB_IdTyckr
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žiaus draugija Klaipėdos 

skyrius Akcija „Padovanok 

šypseną draugui“  

darbo vadovė, Edita Letukai-

tė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo moky-

toja 

dinė medžiaga 

(el. versija) 

7. Klubas „Žuvėdra“ 

7.1. Prancūzijos Vouzon miesto  

Jean Pasquier vardo pradinė 

mokykla. Virtualus Skype 

projektas „Susipažink – čia 

mano miestas“ 

Vaida Valinskienė, metodinio 

darbo vadovė, Gintarė Da-

manskytė, neformaliojo vaikų 

švietimo (prancūzų kalbos) 

mokytoja 

2018-  

 sausis–

kovas 

 

 

Parengta vaiz-

dinė medžiaga 

(el. versija) 

7.2. Šv. Pranciškaus onkologijos 

centras 

Projekto „Vaikai – kūrėjai“ 

centro pacientai vaikai 

Vaida Valinskienė, metodinio 

darbo vadovė, Vilma Granic-

kienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (teatro) mokytoja 

2018- 

 sausis–

gegužė 

Parengta vaiz-

dinė medžiaga 

(el. versija) 

7.3. LCC tarptautinis universite-

tas: 

studentų praktika 

Vaida Valinskienė, metodinio 

darbo vadovė, Justina Vaikš-

noraitė, neformaliojo švieti-

mo renginių organizavimo 

mokytoja 

2018 

sausis–

kovas 

Parengta vaiz-

dinė medžiaga 

(el. versija) 

7.4. Alytaus miesto socialinių 

paslaugų centras, 

Klaipėdos „Litorinos“ mo-

kykla, Klaipėdos apskrities 

viešoji Ievos Simonaitytės 

biblioteka. Respublikinis pro-

jektas „Šypsena nieko nekai-

nuoja“ 

Vaida Valinskienė, metodinio 

darbo vadovė, 

Justina Vaikšnoraitė, nefor-

maliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytoja, Jele-

na Michno, neformaliojo vai-

kų švietimo (dailės) mokytoja 

2018-01-30 

iki  

2018-12-14 

Parengta vaiz-

dinė medžiaga 

(el. versija) 

7.5. Atvirų durų dienos: 

Mokykla-darželis „Varpelis“ 

„Verdenės“ progimnazija 

Tauralaukio progimnazija 

Vaida Valinskienė, metodinio 

darbo vadovė, Justina Vaikš-

noraitė, neformaliojo švieti-

mo renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2018-09-

10,11 

2018-09- 

12,13 

2018-09-14 

 

Parengta vaiz-

dinė medžiaga 

(el. versija) 

7.6. BĮ Klaipėdos sutrikusio vys-

tymosi kūdikių namai: 

anglų kalbos užsiėmimai, 

pagalba savanoriaujant  

Vaida Valinskienė, metodinio 

darbo vadovė, Justina Vaikš-

noraitė, neformaliojo švieti-

mo renginių organizavimo 

mokytoja, Ingrida Lekstutie-

nė, neformaliojo vaikų švie-

timo (anglų kalbos) mokytoja 

2018 

spalis-

gruodis 

Parengta vaiz-

dinė medžiaga 

(el. versija) 

7.7. Klaipėdos karalienės Luizės 

jaunimo centras: 

tradicinė bendra KJC dizaino 

studijos „Kukutis“ ir KVLC 

keramikos būrelio „Lipdutis“ 

piešinių ir keramikos darbų 

paroda 

Vaida Valinskienė, metodinio 

darbo vadovė, Jurgita Lukmi-

nienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (keramikos) moky-

toja 

2018-11 

 

Parengta vaiz-

dinė medžiaga 

(el. versija) 

7.8. Klaipėdos miesto socialinių 

paslaugų centras „Danė“ 

Koncertas „Kalėdos kvepia 

gerumu“, kūrybinės dirbtu-

vės, pagalba savanoriaujant 

Vaida Valinskienė, metodinio 

darbo vadovė, Justina Vaikš-

noraitė, neformaliojo švieti-

mo renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo vaikų 

2018-12 Parengta vaiz-

dinė medžiaga 

(el. versija) 
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švietimo mokytojai 

8. Teikti pedagoginę pagalbą mokiniams ir jų tėvams 

8.1. 

 

Operatyviai reaguoti į paty-

čių, smurto apraiškas, infor-

muoti tėvus, pasitelkti į pa-

galbą pedagoginės-

psichologinės tarnybos spe-

cialistus 

Administracija, metodinio dar-

bo vadovai, neformaliojo švie-

timo renginių organizavimo 

mokytojai, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

Visus 

mokslo me-

tus 

Rezultatų ap-

tarimas moky-

tojų tarybos 

posėdžiuose 

8.2. Informuoti mokinių tėvus 

apie iškylančias bendravimo, 

elgesio problemas, ugdymosi 

rezultatus 

Metodinio darbo vadovai, ne-

formaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai, ne-

formaliojo vaikų švietimo mo-

kytojai 8.3. Teikti individualias konsulta-

cijas mokiniams, jų tėvams 

8.4. Organizuoti ugdytinių tėvų 

susirinkimus, administracijos 

susitikimus su mokiniais ir jų 

tėvais  

Administracija, metodinio dar-

bo vadovai, neformaliojo vai-

kų švietimo mokytojai 

8.5. Organizuoti seminarus su 

pedagoginės psichologinės 

pagalbos tarnybos specialis-

tais, Klaipėdos apskrities 

VPK prevencijos skyriaus 

atstovais, STT (prevencijos 

skyriaus) atstovais  

Jolanta Baipšienė, metodinio 

darbo vadovė, metodinio darbo 

vadovai 

9. Teikti informacinę pagalbą 

9.1. Informuoti tėvus apie orga-

nizuojamą įstaigos (klubo) 

veiklą (renginius, koncertus, 

pasirodymus, išvykas) ir 

mokinių pasiekimus  

Metodinio darbo vadovai, 

neformaliojo švietimo rengi-

nių organizavimo mokytojai, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

 

Visus 

mokslo me-

tus 

Pateikta infor-

macija mokinių 

tėvams  interne-

to svetainėje, 

socialiniame 

tinklapyje Face-

book, skrajutė-

mis. Teikta in-

formacija tė-

vams susirinki-

mų metu, tele-

fonu, elektroni-

niu paštu, in-

formaciniuose 

stenduose 

9.2. Parengti spaudai straipsnius 

apie įstaigos (klube) vyku-

sius renginius 

Edita Grikšaitė, neformaliojo 

švietimo renginių organiza-

vimo mokytoja 

Visus metus Parengti 

straipsniai   

9.3. Parengti spaudai straipsnius 

apie vykusius renginius: 

projektą „Vaikai – kūrėjai“ 

ir šachmatų turnyrą „Balti-

jos kranto taurė 2018“ 

Vaida Valinskienė, metodinio 

darbo vadovė 

Balandis–

gegužė 

Parengti 

straipsniai  

apie projektą 

„Vaikai – kū-

rėjai“ ir šach-

matų turnyrą 

„Baltijos kran-

to taurė 2018“ 
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10. ATVIRŲ VAIKŲ ERDVIŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 
 

9.4. Kaupti ir sisteminti vaizdo, 

foto medžiagą apie organi-

zuojamus klube renginius, 

bendradarbiavimą su socia-

liniais partneriais, bendra-

vimą su mokinių tėvais 

Metodinio darbo vadovai, 

neformaliojo švietimo rengi-

nių organizavimo mokytojai 

 

Visus metus Parengta vaiz-

dinė medžiaga 

(el. versija) 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. AVE veiklos reglamentuojančių dokumentų parengimas 

1.1. AVE mėnesio veiklos pla-

nas  

Metodinio darbo vadovai, 

neformaliojo švietimo rengi-

nių organizavimo mokytojai 

2018 

sausis–gegužė; 

rugsėjis–gruodis 

Parengti AVE 

mėnesio veik-

los planai 

1.2. AVE lankančių vaikų regist-

ravimo žurnalo pildymas  

Neformaliojo švietimo ren-

ginių organizavimo mokyto-

jai 

2018 

sausis–gegužė; 

rugsėjis–gruodis 

Vykdoma AVE 

apsilankiusių 

vaikų stebėsena 

1.3. KVLC 2019 metų  AVE 

renginių planas (projektas)  

Justina Vaikšnoraitė, nefor-

maliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytoja, 

neformaliojo švietimo rengi-

nių organizavimo mokytojai 

2018 

spalis–lapkritis 

Parengtas  

KVLC 2019 

metų AVE ren-

ginių plano 

projektas 

1.4. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 2018 metų atvirų vaikų erdvių renginių planas, 5 priedas 

2. Užtikrinti vaikų dalyvavimą AVE veikloje 

2.1. Bendradarbiavimo tarp klubų 

AVE veiklos programos pa-

rengimas 

Augustina Tijūnėlytė, ne-

formaliojo švietimo rengi-

nių organizavimo mokytoja, 

neformaliojo švietimo ren-

ginių organizavimo moky-

tojai   

2018-08-31 Parengta ben-

dradarbiavimo 

programa 

2.2. Bendradarbiavimo su mokyk-

lomis, neformaliojo švietimo 

įstaigomis, viešosiomis įstai-

gomis, AVE veiklos progra-

mos parengimas 

Vilma Domarkienė, nefor-

maliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytoja, 

neformaliojo švietimo ren-

ginių organizavimo moky-

tojai 

2018-08-31 Parengti bendra-

darbiavimo pro-

gramą 

2.3. Organizuoti klubų AVE veik-

los pristatymą miesto vai-

kams ir tėvams (atvirų durų 

diena) 

Neformaliojo švietimo ren-

ginių organizavimo moky-

tojai 

2018-05-22; 

2018-09-10 

Organizuotas 

veiklos pristaty-

mas 

3. Vertinti AVE veiklos kokybę 

3.1. Atlikti vaikų, tėvų apklausą 

„AVE veiklos organizavimo 

kokybė ir tobulinimas“  

Paulius Barzinskis, nefor-

maliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojas 

2018-11 Atlikta apklau-

sa 

3.2. Paruošti ir pristatyti ben-

druomenei klubų AVE me-

tinę veiklos ataskaitą 

Neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojai 

2018-12 Pristatyta meti-

nė veiklos ata-

skaita 

4. Informacijos apie AVE veiklos platinimas 

4.1. Parengti spaudai straipsnius 

apie įstaigos (klube) vykusią 

Edita Grikšaitė, neformalio-

jo švietimo renginių organi-

2018 

sausis-gruodis 

Parengti 

straipsniai 
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VII. LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

1. Įgyvendinus iškeltus uždavinius ir tikslus bus pasiekti šie kokybiniai ugdymo pokyčiai: 

1.1. patobulėjusi mokytojų kompetencija laiduos kokybiškesnį ugdymą ir sėkminga neforma-

liųjų vaikų švietimo programų įgyvendinimą; 

1.2. aktyvesnis tėvų dalyvavimas KVLC veikloje;     

1.3 užtikrintas glaudesnis bendradarbiavimas su socialiniais partneriais; 

1.4. užtikrintas efektyvus įstaigos valdymas; 

1.5. vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos tenkins mokinių saviraiškos poreikius. 
 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

1. Programos įgyvendinimą koordinuos KVLC direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir direkto-

riaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams, metodinio darbo vadovai. 

2. Priežiūrą vykdys KVLC direktorius. 

3. Už programos vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, steigėjui. 

______________

AVE veiklą zavimo mokytoja, neforma-

liojo švietimo renginių or-

ganizavimo mokytojai   

4.2. Kaupti ir sisteminti vaizdo, 

foto medžiagą apie įstaigos 

(klube) vykusią AVE veiklą 

Neformaliojo švietimo ren-

ginių organizavimo moky-

tojai 

Nuolat Parengta ir su-

sisteminta ir 

medžiaga apie 

AVE veiklą 

4.3. Paruošti informaciją lanks-

tinukui apie KVLC AVE 

veiklos organizavimą  

Egidijus Vaškelevičius, 

neformaliojo švietimo ren-

ginių organizavimo moky-

tojas, neformaliojo švieti-

mo renginių organizavimo 

mokytojai   

2018-06-04 Parengtas 

lankstinukas 



23 

 

 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO 2018 METŲ ORGANIZUOJAMOS ATVIROS PAMOKOS, KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS, 

SEMINARAI  

1 PRIEDAS 

 

Eil. 

Nr. 

Pamokos pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo terminas 

1. Atviros pamokos 

1.1. Atvira pamoka „Mokomės pažinti ritmą“  Erika Ostrenkova, neformaliojo vaikų švietimo (muzikos) mokytoja 2018-01-17, 16.50 val. 

1.2. Atvira pamoka „Žiemos paukščiai“ Violeta Kukienė, neformaliojo vaikų švietimo (dailės) mokytoja 2018-01-22, 16.00 val 

1.3. Atvira pamoka „Žaidžiame le francais“  

 

Gintarė Damanskytė, neformaliojo vaikų švietimo (prancūzų kalbos) 

mokytoja 

2018-02-01, 16.00 val. 

1.4. Atvira pamoka „Muzikos klausymosi būdai“  Erika Ostrenkova, neformaliojo vaikų švietimo (muzikos) mokytoja 2018-02-22 

1.5. Atvira pamoka „Vokaliniai įsidainavimo 

pratimai, muzikiniai žaidimai“  

Emilija Raukienė, neformaliojo vaikų švietimo (muzikos) mokytoja 2018-03-14, 18.30 val. 

1.6. Atvira pamoka „Kūrybiniai žaidimai teatro 

pamokoje“ 

Birutė Mažonienė, neformaliojo vaikų švietimo (teatro) mokytoja 2018-03-14, 17.40 val. 

1.7. Atvira pamoka „Vaiko kūrybiškumo 

skatinimas“  

Inga Kuznecova-Beleškienė, neformaliojo vaikų švietimo (šokio) 

mokytoja 

2018-04-25 

1.8. Atvira pamoka „Velykinės dovanos“ Rimvydas Kušlys, neformaliojo vaikų švietimo (dailės) mokytojas 2018-04-04, 17.40 val. 

1.9. Atvira pamoka „Erdvės panaudojimas 

šiuolaikinio šokio pamokoje“ 

Odeta Tkačenko, neformaliojo vaikų švietimo (šokio) mokytoja 2018-05-03 

1.10. Atvira pamoka „Smulkiosios motorikos 

metodai dainavimo pamokoje“ 

Olga Kamarauskienė, neformaliojo vaikų švietimo (muzikos) mokytoja 2018-11-23 

16.00 val. 

1.11. Neformaliojo vaikų švietimo (muzikos) 

būrelių „Master Class“ – atviros pamokos  

Metodinė muzikos mokytojų grupė 

 

2018-11 

1.12. Atvira pamoka „Kalėdiniai suvenyrai“ Violeta Kukienė, neformaliojo vaikų švietimo (dailės) mokytoja 2018-12-10 

2. Kūrybinės dirbtuvės 

2.1. Kūrybinės dirbtuvės su ugdytinių tėvais 

„Velykiniai margučiai“ 

Aurelija Mačerinskienė, neformaliojo vaikų švietimo (dailės) mokytoja 2018-03-16, 17.00 val. 

2.2. Kūrybinės dirbtuvės. Komponavimo būdai 

„Prie arbatos puodelio“ 

Jelena Michno, neformaliojo vaikų švietimo (dailės) mokytoja 2018-03-26, 17.40 val. 

2.3. Kūrybinės šokio dirbtuvės tėvams ir vaikams 

„Šokis mano gyvenime“, skirtos tarptautinei 

Vilma Domarkienė, neformaliojo vaikų švietimo (šokio) mokytoja  2018-04-26, 17.40 val. 
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šokio dienai 

2.4. Kūrybinės dirbtuvės „Tėvai šoka su vaikais“  Inga Kuznecova-Beleškienė, neformaliojo vaikų švietimo (šokio) 

mokytoja 

2018-05-02 

2.5. Kūrybinės dirbtuvės „Aš padovanosiu Tau...“ 

 

Jurgita Lukminienė, neformaliojo vaikų švietimo (dekoratyvinės 

plastikos) mokytoja 

2018-05-02  

2.6. Kūrybinės dirbtuvės „Papuošk puodelį – 

mano šeima“ 

Danutė Meškinytė, neformaliojo vaikų švietimo (reklamos dizaino) 

mokytoja 

2018 -05-09 

2.7. Kūrybinės dirbtuvės „Zumbos pamoka visai 

šeimai“, skirta tarptautinei šeimos dienai 

Vilma Domarkienė, neformaliojo vaikų švietimo (šokio) mokytoja 2018-05-14 

17.40 val. 

2.8. Kūrybinės dirbtuvės „Salsation šokių pamoka 

vaikams ir tėveliams“ Tarptautinei šokio die-

nai paminėti. 

Lina Vaitkutė, neformaliojo vaikų švietimo (šokio) mokytoja 2018-04-27 

    2.9. Kūrybinės dirbtuvės. Ornamentika Jelena Michno, neformaliojo vaikų švietimo (dailės) mokytoja 2018-11-29 

2.10. Kūrybinės muzikos dirbtuvės „Žaidžiame 

muziką“  

Vaida Valinskienė, neformaliojo vaikų švietimo (muzikos) mokytoja 2018-11 

3. Seminarai 

3.1. Seminaras-kūrybinės dirbtuvės „Kaip 

išmok(y)ti mokytis“  

Jelena Osipkova, neformaliojo vaikų švietimo (anglų kalbos) mokytoja 2018-04 

4. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas  

4.1. Seminaras „Viešo kalbėjimo menas ir 

pasitikėjimas savimi“ 

Administracija, metodinės 

tarybos pirmininkas 

2018-01-03 KVLC, Molo gatvė 60-1, salė 

4.2. Seminaras „Kiekvienas mokytojas turi būti ir 

aktorius“ 

Administracija, metodinės 

tarybos pirmininkas 

2018-01-04 KVLC, Molo gatvė 60-1, salė 

4.3. Seminaras-edukacinė išvyka į Lietuvos vaikų 

ir jaunimo centrą 

Direktorius, metodinės tarybos 

pirmininkas 

2018-03-15 Konstitucijos prospektas 25, 

Vilnius 

4.4. Seminaras „Mokytojas komandoje: vaidme-

nys ir atsakomybė“ 

Direktorius, metodinės tarybos 

pirmininkas 

2018-04-04 KVLC, Molo gatvė 60-1, salė 

4.5. Seminaras-edukacinė-išvyka į Šiaulių 

moksleivių namus „Empatijos ugdy-

mo metodai neformaliajame švietime“ 

Direktorius, metodinės tarybos 

pirmininkas 

2018-04 Aušros alėja 52, Šiauliai 

4.6.  Seminaras-edukacinė-išvyka į Šilutės meno 

mokyklą  

Direktorius, metodinės tarybos 

pirmininkas 

2018-10 Lietuvininkų gatvė 38, Šilutė 

                        __________________________________ 

 



25 

 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO 2018 METŲ ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 

2 PRIEDAS  

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo terminas Vieta 

Organizuoti įstaigos, miesto, apskrities, respublikinius, tarptautinius renginius 

1. Įstaigos renginiai 

1.1. Spektaklio premjera „Pasaka apie Dievo vaikelį“ Birutė Mažonienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (teatro) mokytoja 

2018-01 KVLC klubas „Draugystė“, 

Taikos prospektas 95 

1.2. Vaikų darbų paroda „Šypsena pavasariui“ Ramunė Sinkevičienė neformaliojo 

vaikų švietimo (dailės amatų) mokytoja 

2018-03 Klaipėdos apskrities viešoji I. 

Simonaitytės biblioteka, vai-

kų skyrius, Danės gatvė 26  

1.3. Spektaklio premjera „Katės namai“ 

 

Birutė Mažonienė, neformaliojo vaikų 

neformaliojo vaikų švietimo (teatro) 

mokytoja 

2018-03 KVLC klubas „Draugystė“, 

Taikos prospektas, 95 

1.4. KVLC šiuolaikinio šokio būrelio „Jazz up“ mo-

kinių ir šiuolaikinio šokio studijos „Balkono 

lydekos“ šokio spektaklio premjera  

Inga Kuznecova-Beleškienė, neforma-

liojo vaikų švietimo (šokio) mokytoja 

2018-04 Klaipėdos dramos teatras, 

Teatro gatvė 2  

1.5. KVLC anglų kalbos būrelių mokinių konkursas 

„Anglų kalbą mokytis smagu“ 

Virgina Kerdokienė, neformaliojo vai-

kų švietimo (anglų kalbos) mokytoja  

2018-04 KVLC klubas „Želmenėlis“, 

Vingio gatvė 14B 

1.6. Spektaklio premjera „Tarakonas užkariautojas“ 

 

Birutė Mažonienė, neformaliojo vaikų 

neformaliojo vaikų švietimo (teatro) 

mokytoja 

2018-05 KVLC klubas „Draugystė“, 

Taikos prospektas 95 

1.7. Koncertas „Težydi Tau pavasario gėlės!”, skirtas 

Motinos dienai 

Valerija Miliauskienė, neformaliojo 

vaikų švietimo (šokio) mokytoja  

2018-05 KVLC klubas „Draugystė“, 

Taikos prospektas 95 

1.8. Fotografijos darbų paroda „Click – Portretas“ Vidūnas Kulikauskis, neformaliojo vai-

kų švietimo (fotografijos) mokytojas 

2018-05 KVLC klubai 

1.9. KVLC mokinių grožio konkursas „Mažoji Mis 

2018“ 

Augustina Tijūnėlytė, neformaliojo 

vaikų švietimo (mados ir šokio mokyto-

ja), neformaliojo švietimo renginių  

organizavimo mokytoja 

2018-05-25 Klaipėdos apskrities viešoji I. 

Simonaitytės biblioteka (Ger-

lacho palėpė) Herkaus Manto 

gatvė 25   

1.10. Mokslo ir žinių šventė Metodinio darbo vadovai, renginių or-

ganizavimo mokytojai, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

2018-09 KVLC klubai 

1.11. KVLC talentų konkursas „Pasaulinė žvaigždė Modesta Vainorienė, metodinio darbo 2018-11 KVLC klubai, KVLC salė, 
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2018“  vadovė, kūrybinė grupė Molo gatvė 60-1 

1.12. KVLC mokinių šventinis Kalėdinis koncertas 

„Kalėdų angelai“ 

 

Emilija Raukienė, Olga Kamarauskie-

nė, neformaliojo vaikų švietimo (muzi-

kos) mokytojai 

2018-12 Klaipėdos dramos teatras 

(mažoji salė), Teatro gatvė 2 

1.13. KVLC menų būrelių mokinių Kalėdinių darbų 

paroda „Žiemos langas“ 

Violeta Kukienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (dailės) mokytoja 

2018-12 Klaipėdos miesto savivaldybės 

viešoji biblioteka, vaikų cent-

ras „Ruoniukas“, Kalnupės 

gatvė 13 

2. Miesto, apskrities renginiai 

  2.1. II-asis Žemaitijos regiono gitarų festivalis „Gin-

tarinė styga“  

Vida Veklenko, metodinio darbo va-

dovė, kūrybinė grupė 

2018-02-22 KVLC, Molo gatvė 60-1 (salė) 

2.2. Klaipėdos miesto ir apskrities vaikų tautinė 

vakaronė „Aš tikrai mylių Lietuvą“, skirta 

Lietuvos atkūrimo 100-mečiui 

Dalia Mačiulienė, metodinio darbo 

vadovė, kūrybinė grupė 

2018-03-08 KVLC klubas „Draugystė“, 

Taikos prospektas 95 

2.3. KVLC dailės būrelių mokinių darbelių paroda, 

netradicinėje erdvėje „Keliaujantys paveikslai“ 

Jolanta Baipšienė, metodinio darbo 

vadovė, Augustina Tijūnėlytė, 

neformaliojo švietimo renginių orga-

nizavimo mokytoja 

2018-10 Klaipėdos geležinkelio stotis, 

Priestočio gatvė 1, Klaipėdos 

autobusų stotis, Butkų Juzės 

gatvė 9, Palangos oro uostas, 

Senoji perkėla, Danės gatvė 1 

2.4. Mokinių ir tėvų šventė „Šeimos pramogų uos-

tas“ 

Kūrybinė grupė 2018-09-29 Melnragės žiedas 

2.5. Akcija-renginys „Sveiki atvykę“ atvykstančių ir 

sugrįžtančių klaipėdiečių pasveikinimas Klaipė-

dos geležinkelio stotyje 

Edita Grikšaitė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytoja 

2018–09 Klaipėdos geležinkelio stotis, 

Priestočio gatvė 1 

2.6. Apskrities vaikų ir jaunimo muzikos grupių fes-

tivalis „Muzikos šėlsmas“  

Modesta Vainorienė, metodinio darbo 

vadovė, kūrybinė grupė 

2018-12-04 Vieta derinama 

3. Respublikiniai renginiai 

3.1. Respublikinis vaikų ir jaunimo lėlių teatrų fes-

tivalis „Šalpusnis“ 

Vaida Valinskienė, metodinio darbo 

vadovė, kūrybinė grupė 

2018-02-22  

 

Klaipėdos dramos teatras (ma-

žoji salė) Teatro gatvė 2 

3.2. Respublikinis vaikų piešinių konkursas „Ne-

rimtai“, skirtas Juokų dienai 

Olga Solopova, metodinio darbo va-

dovė, kūrybinė grupė 

2018-03-30 KVLC klubas „Želmenėlis“, 

Vingio gatvė 14B. 

3.3. Respublikinis piešinių ir fotografijos darbų 

konkursas „Trijų spalvų istorija“ 

Modesta Vainorienė, metodinio darbo 

vadovė, kūrybinė grupė 

2018-04-17 Klaipėdos apskrities viešoje I. 

Simonaitytės biblioteka (Her-

kaus Manto gatvė 25 
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3.4. Respublikinis šachmatų turnyras „Baltijos tau-

rė – 2018“ 

 

Vaida Valinskienė, metodinio darbo 

vadovė, kūrybinė grupė 

2018-04-19 Klaipėdos kūrybinis inkubato-

rius „Kultūros fabrikas“, Ban-

gų gatvė 5A 

3.5. Respublikinis mažųjų šokėjų festivalis „Trau-

kinukas – 2018“ 

Vida Veklenko, metodinio darbo va-

dovė, kūrybinė grupė 

2018-04-20 Klaipėdos kūrybinis inkubato-

rius „Kultūros fabrikas“, Ban-

gų gatvė 5A 

3.6. Respublikinis mokinių teatrų festivalis „Teatro 

uostas 2018“ 

 

Dalia Mačiulienė, metodinio darbo 

vadovė, kūrybinė darbo grupė 

2018-04-28 Klaipėdos miesto kultūros 

centras Žvejų rūmai – kultūros 

rūmai, Taikos prospektas 70  

3.7. Respublikos švietimo įstaigų dailės būrelių 

mokinių darbų konkursas „Šiuolaikinė Mado-

na“, skirtas Motinos dienai 

Violeta Kukienė, neformaliojo vaikų 

švietimo dailės mokytoja  

2018-05 Klaipėdos savivaldybės viešoji 

biblioteka Pempininkų filialas, 

Taikos prospektas 81 

4. Tarptautiniai renginiai 

4.1. Tarptautinė vaikų keramikos darbų paroda 

„Odė Žemei“ 

Vaida Valinskienė, metodinio darbo 

vadovė, kūrybinė grupė 

2018-03-21 

 

Klaipėdos Prano Domšaičio 

galerija, Liepų gatvė 33 

4.2. Tarptautinis V-asis vaikų ir jaunimo nacionali-

nės dainos konkursas „Garsų paletė“, skirtas 

atkurtos Lietuvos 100-mečiui 

Vaida Valinskienė, metodinio darbo 

vadovė, kūrybinė grupė 

 

2018-03 

30-31 

Klaipėdos kūrybinis inkubato-

rius „Kultūros fabrikas“, Ban-

gų gatvė 5A 

4.3. Tarptautinis festivalis-projektas „Žaisminga 

laisvalaikio diena“ 

Kūrybinė grupė 2018-05-09 Koncertų salė, Šaulių gatvė 36 

_______________________________ 
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KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO MOKINIŲ 2018 METŲ DALYVAVIMAS RENGINIUOSE  

                                                       3 PRIEDAS   

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo terminas Vieta 

1. Miesto, apskrities renginiai, pagal gautus kvietimus (nuostatus) 

1.1.  Piešinių konkursas, skirtas Kovo 11-osios 

šventei 

Aurelija Mačerinskienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (dailės) mokytoja 

2018-02-11– 

2018-03-11 

Lietuvos verslo kolegija, 

Turgaus gatvė 21, Klaipėda 

1.2.  Klaipėdos krašto Kazimierų bendrijos organi-

zuojamas piešinių konkursas 

Rimvydas Kušlys, neformaliojo vaikų švie-

timo (dailės) mokytoja 

2018-03 Klaipėda 

1.3.  Klaipėdos Kaziuko mugė Vaida Valinskienė, metodinio darbo vadovė, 

Giedrė Lukienė, Erika Ostrenkova, neforma-

liojo vaikų švietimo (vokalo) mokytos, Ar-

tūras Dargužis, neformaliojo vaikų švietimo 

(perkusijos) mokytojas 

2018-03 Klaipėdos Teatro aikštė, Kur-

pių gatvė 

 

1.4.  Piešinių konkursas „Nupieškime Valstybės ne-

priklausomybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“ 

Rimvydas Kušlys, neformaliojo vaikų švie-

timo (dailės) mokytoja 

2018-03 Klaipėda 

1.5.  Instrumentinės muzikos festivalis „Varpo 

aidas“ 

Tadas Jurėnas, neformaliojo vaikų švietimo 

(gitaros) mokytojas  

2018-04 Klaipėda 

1.6.  Varžybos „Robokopa 2018“ Rasa Medutienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (informacinių technologijų) 

mokytoja 

2018-04, 

2018-10 

Klaipėdos „Robotikos“ mo-

kykla J. Karoso gatvė 5 

1.7.  Klaipėdos apskrities PGT vaikų piešinių kon-

kursas, skirtas šv. Floriono dienai paminėti 

Rimvydas Kušlys, neformaliojo vaikų švie-

timo (dailės) mokytoja 

2018-05 Klaipėda 

1.8.  Žemaitijos regiono jaunųjų šokėjų festivalis 

„Gintarinė rampa 2018“ 

Odeta Tkačenko, neformaliojo vaikų 

švietimo (dailės) mokytoja 

 

 

2018-05 LCC Tarptautinio 

Universiteto, Michealsono 

sporto centro salėje, 

Kretingos gatvė 36, Klaipėda 

2. Respublikiniai renginiai, pagal gautus kvietimus (nuostatus) 

2.1.  Respublikinis populiariosios muzikos festivalis 

„Saulės takas“ 

Vaida Valinskienė,  

Giedrė Lukienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (muzikos) mokytojos 

2018-02 Kretingos rajono kultūros 

centras, J. Pabrėžos gatvė 1  

2.2.  IX respublikinis populiarios dainos ir šokio 

konkursas „Pavasario fiesta 2018“ 

Inga Palaitienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (šokio) mokytoja  

2018-03 Kaunas  

2.3.  Respublikinis Lietuvos moksleivių chorų Olga Kamarauskienė, neformaliojo vaikų 2018-03 Kaunas  
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festivalis „Dainų mozaika“ švietimo (muzikos) mokytoja  

2.4.  Respublikinis vaikų ir jaunimo populiariosios 

vokalinės muzikos festivalis „SVAJONĖ“  

Kristina Ruzveltienė, Emilija Raukienė, 

Giedrė Lukienė, Vaida Valinskienė, 

neformaliojo vaikų švietimo (muzikos) 

mokytojos 

2018-03 Šilutės kultūros ir pramogų 

centras, Lietuvininkų gatvė 6 

2.5.  Respublikiniai FLL, Robotikos varžybos 

 

Rasa Medutienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (informacinių technologijų) 

mokytoja 

2018-03, 

              2018-12 

A. Goštauto gatvė 12, Vilnius 

2.6.  Respublikinis konkursas-festivalis „Arabeskas“ Kristina Gudelytė, neformaliojo vaikų 

švietimo (šokio) mokytoja 

2018-03 Plungė  

2.7.  Respublikinis konkursas „Keramikos plytelių 

siena – pasaulis Vilniuje 2018“ 

Violeta Kukienė, Jurgita Lukminienė, 

neformaliojo vaikų švietimo dailės 

mokytojos  

2018-04 Vilniaus technologijų ir 

verslo profesinio mokymo 

centras, Pamėnkalnio gatvė 11 

2.8.  Respublikinis estradinės dainos festivalis  

„Žiemos pokštai“ 

Olga Kamarauskienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (muzikos) mokytoja  

2018-12 Kaunas  

2.9.  Respublikinis konkursas „Šokio erdvėje 2018“ Inga Palaitienė, neformaliojo vaikų švietimo 

(šokio) mokytoja  

2018-03 Girstučio kultūros centras, 

Kovo 11-osios gatvė 26 

Kaunas 

2.10.  Respublikinis XI šalies vaikų ir jaunimo 

festivalis-konkursas „Norim kilt... 2018“ 

finalas 

Inga Palaitienė, neformaliojo vaikų švietimo 

(šokio) mokytoja  

2018-05 Compensa koncertų salė, 

Kernavės gatvė 84, Vilnius  

2.11.  Respublikinis įvairių šokių stilių konkursas 

„Šokanti Neringa“ 

Inga Palaitienė, neformaliojo vaikų švietimo 

(šokio) mokytoja  

2018-05 Taikos gatvė 4, Neringa 

2.12.  Festivalis „Šimtmečio dainų mozaika Olga Kamarauskienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (muzikos) mokytoja 

2018-05 Šv. Kotrynos bažnyčia, 

Vilnius 

2.13.  Respublikinis sporto ir meno festivalis „Vaikai 

– olimpinės gėlės 2018“ 

Odeta Tkačenko, neformaliojo vaikų 

švietimo (šokio) mokytoja 

2018-05 Klaipėdos sporto rūmai 

Dariaus ir Girėno gatvė 10 

2.14.  Respublikinis šokių festivalis-varžybos 

„Palanga Dance Open 2018“ 

Odeta Tkačenko, neformaliojo vaikų 

švietimo (šokio) mokytoja 

2018-05 Palangos sporto arena, 

Sporto gatvė 3 

2.15.  Vakarų krašto moksleivių dainų šventė 2018 Valerija Miliauskienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (šokio) mokytoja 

2018-06 Klaipėdos vasaros estrada 

2.16.  Respublikinis vaikų ir moksleivių piešinių 

konkursas „Peizažas-rudens spalvos“ 

 

Jelena Michno, neformaliojo vaikų švietimo 

(dailės) mokytoja 

2018-10 Vilniaus menų studijos 

„Linksmos spalvos“, Laisvės 

prospektas 123 

2.17.  Respublikinis šokio festivalis „Ant stogo. 

Rudens sesija“ 

Odeta Tkačenko, Lina Vaitkutė 

neformaliojo vaikų švietimo (šokio) 

2018-11 Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centras, Konstitucijos 
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mokytojos prospektas 25, Vilnius 

3. Tarptautiniai renginiai, pagal gautus kvietimus (nuostatus) 

3.1. Tarptautinis piešinių konkursas „Nova Zagora 

2018“ 

Aurelija Mačerinskienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (dailės) mokytoja 

2018-01-01– 

2018-02-20 

Ploshtad Svoboda 5, P.O. Box 

61, 8900 Nova Zagora 

Bulgaria 

3.2. Tarptautinis piešinių konkursas „Ateities skrai-

dantys aparatai“ 

Aurelija Mačerinskienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (dailės) mokytoja 

2018-01-31– 

2018-03-17 

Lietuvos aviacijos muziejus, 

Veiverių gatvė 132 

3.3. Tarptautinis šokių čempionatas „Eurodance 

2018“ 

Inga Palaitienė, Inga Kuznecova-

Beleškienė, neformaliojo vaikų švietimo 

(šokio) mokytojos 

2018-02 „Cido“ arena, Parko gatvė 12, 

Panevėžys  

3.4. Tarptautinis festivalis „Rigas kauss 2018“ Lina Vaitkutė, neformaliojo vaikų švietimo 

(šokio) mokytoja 

2018-04-23–24 Sporto kompleksas Skolo gat-

vė 6, Ryga 

3.5. Tarptautinis XIV populiarios dainos konkursas 

„Pavasario fiesta 2018“ 

Erika Ostrenkova, neformaliojo vaikų 

švietimo (vokalo) mokytoja 

2018-04-14 Kauno Žalgirio arenos 

amfiteatras , Karaliaus 

Mindaugo prospektas 50 

3.6. Tarptautinių šokių festivalis-konkursas „Space“  Odeta Tkačenko,Vilma Domarkienė, 

neformaliojo vaikų švietimo (šokio) 

mokytojos 

2018-04 Vilniaus lenkų kultūros na-

mai, Naugarduko g. 76,  

Vilnius 

3.7. Tarptautinis šokio kolektyvų festivalis-

konkursas „ŠOKIO VIZIJA 2018“ 

Odeta Tkačenko, neformaliojo vaikų švieti-

mo (šokio) mokytoja 

2018-04 Klaipėdos miesto kultūros 

centras Žvejų rūmai – kultūros 

rūmai, Taikos prospektas 70 

3.8. Tarptautinis vaikų ir jaunimo estradinio 

dainavimo konkursas „Linksmieji perliukai“ 

Olga Kamarauskienė, Emilija Raukienė, 

Kristina Ruzveltienė, neformaliojo vaikų 

švietimo (muzikos) mokytojos 

2018-05 Klaipėdos Martyno Mažvydo 

progimnazija, Baltijos 

prospektas, 53 

3.9. Tarptautinis šokio festivalis-konkursas 

„Aušrinė žvaigždė“ 

Kristina Gudelytė, neformaliojo vaikų 

švietimo (šokio) mokytoja 

2018-05 Šiauliai 

3.10. XV tarptautinis vaikų piešinių konkursas 

„Slavų šaltinis“, skirtas slavų tautų švietėjų, 

šventųjų Kirilo ir Metodijaus atminimui 

Violeta Kukienė, Rimvydas Kušlys, Jelena 

Michno, neformaliojo vaikų švietimo 

dailės mokytojai  

2018-05 Klaipėdos religinio švietimo 

centras 

3.11. Tarptautinė „Gatvės muzikos diena“  Giedrė Lukienė, Kristina Ruzveltienė, 

Paulius Barzinskis, neformaliojo vaikų 

švietimo (muzikos) mokytojai 

2018-05 Klaipėdos senamiestis 

3.12. Baltijos šalių vokalinės muzikos konkursas 

„Dainuok, žiemužėle“ 

Olga Kamarauskienė, Emilija Raukienė, 

neformaliojo vaikų švietimo (muzikos) 

mokytojos 

2018-12 Šiaulių kultūros centras, 

Aušros alėja 31 

____________________________________ 
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KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO 2018 METŲ NUSIKALTIMŲ IR ŽALINGŲ ĮPROČIŲ PREVENCIJOS PLANAS  

                                                                                       4 PRIEDAS  

 

Eil. 

Nr. 

Vykdymo 

terminas 

Renginio pavadinimas  Atsakingas  

1. Visus 

metus 

Edukaciniai užsiėmimai etnokultūros centre, parodų 

galerijose, muziejuose 

Neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytojai, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

2. 2018-01 Virtuali foto paroda prieš patyčias „Labas, aš tavo drau-

gas“ (nuotraukos su draugu, nuotraukos pavadinimas – 

geri žodžiai apie draugą) 

Justina Vaikšnoraitė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja 

3. 2018-02 Viktorina „Ką žinote apie sveiką gyvenseną?“ Edita Letukaitė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja 

4.   2018-02 Piešinių konkursas „Sportas ir aš“ Edita Letukaitė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja 

5.   2018-03 Prevencinis projektas „Kas gerai ir kas blogai“  Jolanta Baipšienė, metodinio darbo vadovė, Augustina Tijūnėlytė, neformalio-

jo švietimo renginių organizavimo mokytoja 

6. 2018-04 Akcija „Saugūs namai“ Egidijus Vaškelevičius, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokyto-

jas  

7.   2018-05 Edukacinis susitikimas Lietuvos jūrų muziejuje „Žemė 

– mūsų namai“ 

Paulius Barzinskis, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytojas 

8. 2018-06- 

    04-22 

Vaikų vasaros poilsio dienos stovykla „Vasaros fantazi-

jos“ 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, metodinio darbo vadovai, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

9. 2018-09 Išvyka „Būk matomas“ į Klaipėdos apskrities vyriausią-

jį policijos komisariatą   

Neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytojai  

10.   2018-11 Akcija, skirta Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti – 

lapkričio 16-ajai 

Vida Veklenko, metodinio darbo vadovė,   

Vilma Domarkienė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja 

11.  2018-12 Akcija, skirta tarptautinei AIDS dienai paminėti „Tu turi 

tai žinoti!“ 

Vida Veklenko, metodinio darbo vadovė,   

Vilma Domarkienė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytoja 
     __________________________________________________________ 
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KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO 2018 METŲ ATVIRŲ VAIKŲ ERDVIŲ VEIKLA  

         5 PRIEDAS  

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo terminas Vieta 

   1. Akcija „Besmegenių alėja“  Egidijus Vaškelevičius, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytojas, neformaliojo 

vaikų švietimo renginių organizavimo mokytojai 

2018-01 KVLC klubas „Draugystė“, 

Taikos prospektas 95  

   2. Viktorina „Klaipėdos krašto prijun-

gimo prie Didžiosios Lietuvos diena“ 

Paulius Barzinskis, neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojas 

2018-01 KVLC klubas „Saulutė“, Šer-

mukšnių gatvė 11 

   3. Akcija „Atmintis gyva“, skirta sausio 

13-osios įvykių paminėjimui 

Vilma Domarkienė, neformaliojo švietimo rengi-

nių organizavimo mokytoja, neformaliojo švieti-

mo renginių organizavimo mokytojai 

2018-01 KVLC klubai 

   4. Konkursas „Šokio ritmu“ Egidijus Vaškelevičius, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytojas 

2018-02 KVLC klubas „Draugystė“, 

Taikos prospektas 95 

   5. Valentino dienos renginys „Turbūt aš 

tave myliu“ 

Neformaliojo švietimo renginių organizavimo 

mokytojai 

2018-02 KVLC klubai 

   6. Akcija, skirta Lietuvos valstybės at-

kūrimo šimtmečiui paminėti 

Neformaliojo švietimo renginių organizavimo 

mokytojai 

2018-02 KVLC klubai 

   7. Užgavėnių šventė „Blynų diena“ Neformaliojo švietimo renginių organizavimo mo-

kytojai 

2018-02 KVLC klubai 

   8. Popietė „Modernios Lietuvos šimt-

metis“ 

Edita Grikšaitė, neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytoja, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytojai 

2018-03 KVLC, Molo gatvė 60-1 

 9. Kaziuko mugė  Neformaliojo švietimo renginių organizavimo 

mokytojai 

2018-03 KVLC klubai 

 10. Tradicinė šv. Velykų šventė „Miste-

ris Margutis“ 

Neformaliojo švietimo renginių organizavimo 

mokytojai 

2018-04 KVLC klubai 

 11. „Pasimatuok profesiją“ Justina Vaikšnoraitė, neformaliojo švietimo rengi-

nių organizavimo mokytoja 

2018-04 KVLC klubas „Žuvėdra“, Her-

kaus Manto gatvė 77 

 12. Tradicinė mokslo metų pabaigos 

šventė „Ar daug aš užaugau?“ 

Paulius Barzinskis, neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojas 

2018-05 KVLC klubas „Saulutė“,  Šer-

mukšnių gatvė 11 

 13. Renginys tarptautinei vaikų gynimo 

dienai minėti. Ilgiausio piešinio kon-

kursas „Margaspalvė vaikystės karu-

Vilma Domarkienė, neformaliojo švietimo rengi-

nių organizavimo mokytoja 

2018-05 Smiltynė 
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     __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

selė“ 

 14. Klubo „Saulutė“ veiklos pristatymo 

akcija  

Paulius Barzinskis, neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojas 

2018-09 Vieša erdvė 

 15. Mokslo ir žinių dienos šventė  Neformaliojo švietimo renginių organizavimo 

mokytojai 

2018-09 KVLC klubai 

 16. Šventė „Dešrelių fiesta“ Paulius Barzinskis, neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojas 

2018-09 KVLC klubas „Saulutė“, Šer-

mukšnių gatvė 11 

 17. Naujokų krikštynos  Neformaliojo švietimo renginių organizavimo 

mokytojai 

2018-10 KVLC klubai 

 18. Akcija „Padovanok lašelį dėmesio“. 

Atvirukų siuntimas senelių globos 

namams   

Edita Grikšaitė, neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytoja, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytojai 

2018-10 KVLC klubai 

 19. Žibintų-moliūgų kūrybinės dirbtuvės Egidijus Vaškelevičius, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytojas 

2018-11 KVLC klubas „Draugystė“, 

Taikos prospektas 95 
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KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO 2018 METŲ SAVANORIŠKA VEIKLA 

                                                                   6 PRIEDAS  

 
Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo terminas Vieta 

1. Klaipėdos miesto Užgavėnių šventė Artūras Dargužis, neformaliojo vaikų švietimo 

(muzikos) mokytojas 

2018-02 Klaipėdos senamiestis 

2. Akcija „Darom 2018“ 

 

Edita Grikšaitė, neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytoja 

2018-04 Klaipėdos miestas 

3. 

 

Studentų, mokinių savanoriška veikla klube KVLC metodinio darbo vadovai, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo mokytojai 

Pagal atskirą grafiką KVLC klubai 

4. Savanorystė Klaipėdos miesto globos namuose Egidijus Vaškelevičius, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytoja 

Du kartus per metus Žalgirio gatvė 3A, Klai-

pėda 

5. Savanorystė Klaipėdos socialinių paslaugų 

centre „Danė“ 

Justina Vaikšnoraitė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytoja 

Du kartus per metus Kretingos gatvė 44, 

Klaipėda 

    6. 

 

 

Kūrybinės dirbtuvės Lietuvos sutrikusio inte-

lekto žmonių globos bendrijoje „Klaipėdos 

viltis“ 

Paulius Barzinskis, neformaliojo švietimo ren-

ginių organizavimo mokytojas 

 

2018-03,12 

 

Debreceno gatvė 68, 

Klaipėda 

7. VšĮ Nacionalinis kraujo centras „Tu gali pado-

vanoti gyvenimą“ 

Egidijus Vaškelevičius, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytojas 

2018-04 Herkaus Manto gatvė 77, 

Taikos prospektas 95A, 

Klaipėda 

8. Maltos ordino pagalbos tarnyba „Maltiečiai“, 

akcija „Sriuba“ 

Augustina Tijūnėlytė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytoja 

2018-12 Teatro aikštė, Klaipėda 

9. Dalyvavimas labdaros ir paramos fondo 

„Maisto bankas“ organizuojamose akcijoje 

Edita Letukaitė, neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytoja 

Pagal organizatorių 

paskelbtą datą 

Klaipėdos miesto preky-

bos centrai 

10. Kūrybinės dirbtuvės Klaipėdos sutrikusio 

vystymosi kūdikių namuose 

Edita Grikšaitė, neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytoja 

2018-04,11 Turistų gatvė 18, Klaipėda 

11. Išsipildymo akcija „Pyragų diena“ Justina Vaikšnoraitė, neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytoja 

2018-11 KVLC klubas „Žuvėdra“, 

Herkaus Manto gatvė 77 

12. Savanorystė Klaipėdos regiono gyvūnų glo-

bos namuose „Nuaras“ 

Vilma Domarkienė, neformaliojo švietimo ren-

ginių organizavimo mokytoja 

2018-11 Kalnuvėnai 

13. VšĮ Veiklių mamų klubo inicijuojama akcija 

„Padovanok kitam vaikui Kalėdas“ 

Augustina Tijūnėlytė neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo mokytoja 

Pagal organizatorių 

paskelbtą datą 

Klaipėdos miesto preky-

bos centrai 
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14. Lietuvos raudonasis kryžius „Dovanokime 

rūbus“  

Edita Letukaitė, neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytoja 

Visus metus KVLC klubas „Želmenė-

lis“ Vingio gatvė 14B 

15. Savanorystė gausios šeimos paramos centre Vilma Domarkienė, neformaliojo švietimo ren-

ginių organizavimo mokytoja 

2018-02 Debreceno gatvė 3 

  __________________________ 
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KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO 2018 METŲ ORGANIZUOJAMI PROJEKTAI 

        7 PRIEDAS  

 

Eil. 

Nr. 

Projekto pavadinimas Vykdymo terminas Atsakingas asmuo 

1. Įstaigos, miesto projektai 

1.1. Projektas „Vaikai kūrėjai“ 2018 sausis-gegužė Vaida Valinskienė, metodinio darbo vadovė, kūrybinė grupė 

1.2. Projektas „Nuotaika“ 2018 kovas-gruodis Modesta Vainorienė, metodinio darbo vadovė, Vidūnas Kulikauskis, 

neformaliojo vaikų švietimo (fotografijos) mokytoja, kūrybinė grupė 

1.3. Finansinio raštingumo praktinės veiklos 

projektas „Asmeninių finansų labirintai“ 

2018-04-26 Jolanta Baipšienė, metodinio darbo vadovė, Laimutė Gegieckienė, ne-

formaliojo vaikų švietimo (ekonomikos) mokytoja, kūrybinė grupė 

1.4. Projektas „Mūsų istorijos“ 2018 gegužė-gruodis Modesta Vainorienė, metodinio darbo vadovė, Vidūnas Kulikauskis, 

neformaliojo vaikų švietimo (fotografijos) mokytoja, kūrybinė grupė 

1.5. Keramikos edukacinis projektas „Sidabri-

nės žuvys gintarinėj upėj“ 

2018-10-2,3,8; 

2018-11-07  

Jolanta Baipšienė, metodinio darbo vadovė, kūrybinė grupė 

1.6. Projektas „Durys į save“ 2018-11-08 Augustina Tijūnėlytė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo švietimo renginių organizavimo mokytojai 

  

2. Respublikiniai projektas 

2.1. Respublikinis projektas „Šypsena nieko 

nekainuoja“ 

2018-01-30 iki 2018-12-14 Vaida Valinskienė, metodinio darbo vadovė, kūrybinė grupė 

2.2. Respublikinis meninis-edukacinis projektas 

„Skambančio molio orkestras“ 

2018-03-26; 

2018-04-10,18; 

2018-05- 9,25 

Jolanta Baipšienė, metodinio darbo vadovė, kūrybinė grupė 

2.3. Respublikinis projektas „Mes ir metų laikai“ 2018 gegužė, spalis Dalia Mačiulienė, metodinio darbo vadovė, kūrybinė grupė 

3. Tarptautiniai projektai  

3.1. Programos Erasmus+ projektas „Šiandien 

vaikas – rytoj Europos pilietis“ 

2018 kovas-gruodis Virgina Kerdokienė, neformaliojo vaikų švietimo (anglų kalbos) mokytoja 

 

3.2. Programos „e-Twinning“ projektas „Kultū-

rų kaleidoskopas“ 

2018 kovas-birželis Virgina Kerdokienė, neformaliojo vaikų švietimo (anglų kalbos) mokytoja 

3.3. Programos „e-Twinning“ projektas 2018 rugsėjis-gruodis Modesta Vainorienė, metodinio darbo vadovė, Vaida Vinskienė, nefor-

maliojo vaikų švietimo (anglų kalbos) mokytoja 

3.4. Programos „e-Twinning“ projektas 2018 rugsėjis-gruodis Jelena Osipkova, neformaliojo vaikų švietimo (anglų kalbos) mokytoja 

3.5. Programos „e-Twinning“ projektas 2018 rugsėjis-gruodis Ingrida Lekstutienė, neformaliojo vaikų švietimo (anglų kalbos) mokytoja 

________________
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