
 

TVIRTINU 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

direktorė 

_____________________________  

Jolanta Budrienė  

2018-09-28 

 

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO 2018 METŲ SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

Data Savaitės diena Valandos Renginio pavadinimas Atsakingas Dalyvauja Vieta 

POSĖDŽIAI, SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI 

2018-10 Antradienis 14.00- 

17.00 

Individualūs pokalbiai su 

mokytojais  

KVLC direktorė KVLC mokytojai KVLC, Molo g. 60-1 

2018-10 Penktadienis 09.30- 

12.30 

Individualūs pokalbiai su 

mokytojais  

KVLC direktorė KVLC mokytojai KVLC, Molo g. 60-1 

Individualūs pokalbiai su metodinio darbo vadovais 

2018-10-02 Antradienis 10.00 Edita Letukaitė, KVLC 

klubo „Želmenėlis“ 

metodinio darbo vadovė  

KVLC direktorė 

 

KVLC direktorė, 

metodinio darbo vadovė 

KVLC, Molo g. 60-1 

2018-10-05 Penktadienis 10.00 

 

 

Dalia Mačiulienė, KVLC 

klubo „Draugystė“ 

metodinio darbo vadovė  

KVLC direktorė 

 

KVLC direktorė, 

metodinio darbo vadovė 

KVLC, Molo g. 60-1 

2018-10-09 Antradienis 10.00 Jolanta Baipšienė, KVLC 

klubo „Liepsnelė“ 

metodinio darbo vadovė  

KVLC direktorė 

 

KVLC direktorė, 

metodinio darbo vadovė 

KVLC, Molo g. 60-1 

2018-10-12 Penktadienis 10.00 Vaida Valinskienė, 

KVLC klubo „Žuvėdra“ 

metodinio darbo vadovė  

KVLC direktorė 

 

KVLC direktorė, 

metodinio darbo vadovė 

KVLC, Molo g. 60-1 

2018-10-16 Antradienis 10.00 Modesta Vainorienė, 

KVLC klubo „Saulutė“ 

metodinio darbo vadovė  

KVLC direktorė 

 

KVLC direktorė, 

metodinio darbo vadovė 

KVLC, Molo g. 60-1 

2016-10-18 Ketvirtadienis 10.00 Vida Veklenko, KVLC 

klubo „Švyturys“ 

metodinio darbo vadovė  

KVLC direktorė 

 

KVLC direktorė, 

metodinio darbo vadovė 

KVLC, Molo g. 60-1 

2018-10-03 Trečiadienis 9.00 

 

Metodinio darbo vadovų 

posėdis 

KVLC administracija 

 

KVLC administracija, 

metodinio darbo 

KVLC salė, Molo g. 

60-1 



 

  vadovai 

2018-10-11 Ketvirtadienis 12.30 

 

 

Metodinio darbo vadovų, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojų posėdis 

 

KVLC administracija 

 

KVLC administracija, 

metodinio darbo 

vadovai, neformaliojo 

švietimo renginių 

organizavimo 

mokytojai  

KVLC klubas 

„Želmenėlis“, 

Vingio g. 14B 

2018-10-17 Trečiadienis 9.00 

 

 

Metodinio darbo vadovų 

posėdis 

 

KVLC administracija 

 

KVLC administracija, 

metodinio darbo 

vadovai 

KVLC klubas 

„Draugystė“, Taikos 

pr. 95 

2018-10-19 Penktadienis 12.30 KVLC 10-mečio šventės 

organizavimo kūrybinės 

grupės posėdis 

KVLC administracija, kūrybinės 

grupės pirmininkas 

KVLC administracija, 

kūrybinės grupės nariai 

KVLC, Molo g. 60-1 

2018-10-24 Trečiadienis 12.30 

 

 

Metodinio darbo vadovų, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojų posėdis 

 

KVLC administracija 

 

KVLC administracija, 

metodinio darbo 

vadovai, neformaliojo 

švietimo renginių 

organizavimo mokytojai  

KVLC „Švyturys“, 

Šilutės pl. 40 

2018-10-31 Trečiadienis 9.00 

 

 

Metodinio darbo vadovų 

posėdis 

 

KVLC administracija 

 

KVLC administracija, 

metodinio darbo 

vadovai 

KVLC salė, Molo g. 

60-1 

2018-10-31 Trečiadienis 13.00 KVLC metodinės tarybos 

posėdis 

Vilma Domarkienė, metodinės 

tarybos pirmininkė 

KVLC metodinės 

tarybos nariai 

KVLC salė, Molo g. 

60-1 

PARODOS, FOTOSESIJOS 

2018-10 

1-3 

Pirmadienis-

trečiadienis 

18.00 Fotosesija „Paslaptingas 

miškas“ 

Augustina Norvilė, neformaliojo 

vaikų švietimo (mados ir šokio) 

mokytoja 

KVLC klubo 

„Liepsnelė“ mados ir 

šokio būrelio mokiniai 

Kar Kar parkas, 

Herkaus Manto g. 81 

2018-10-08 Pirmadienis Piešinių paroda „Rudens 

spalvos“ 

Aurelija Mačerinskienė, 

neformaliojo vaikų švietimo 

(dailės) mokytoja 

 

KVLC klubo 

„Želmenėlis“ dailės 

būrelio „Vėtrungė“ 

mokiniai 

Vaikų centras 

„Pelėdžiukas“ 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės viešoji 

biblioteka, 

Baltikalnio g. 15 

KONKURSAI, KONCERTAI, FESTIVALIAI, ŠVENTĖS, PROJEKTAI, AKCIJOS 

2018-10-01 Pirmadienis 13.00 Akcija „Muziką 

garsiau!“ 

Justina Kairienė, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

KVLC klubo 

„Žuvėdra“ mokiniai 

KVLC klubas 

„Žuvėdra“, 



 

mokytoja Herkaus Manto g. 77 

2018-10-03 Trečiadienis 

 

13.00 Tarptautinės veltinio 

dienos dirbtuvės 

„Veltinukai“ 

Justina Kairienė, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytoja 

KVLC klubo 

„Žuvėdra“ mokiniai 

KVLC klubas 

„Žuvėdra“, 

Herkaus Manto g. 77 

2018-10-04 Ketvirtadienis 16.00 Akcija „Labas, 

mokytojau!“ 

Justina Kairienė, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytoja 

KVLC klubo 

„Žuvėdra“ mokiniai 

KVLC klubas 

„Žuvėdra“, 

Herkaus Manto g. 77 

2018-10-09 Antradienis 15.00 Klaipėdos miesto 

keramikos edukacinis 

projektas „Sidabrinės 

žuvys gintarinėj upėj“ 

Živilė Malūkaitė, neformaliojo 

vaikų švietimo (keramikos) 

mokytoja 

Klaipėdos miesto 

neformaliojo 

švietimo įstaigų, 

bendrojo lavinimo 

mokyklų mokiniai 

Palangos gintaro 

muziejus,  

Vytauto g. 17 

2018-10-10 Trečiadienis 15.00 Klaipėdos miesto 

keramikos edukacinis 

projektas „Sidabrinės 

žuvys gintarinėj upėj“ 

Živilė Malūkaitė, neformaliojo 

vaikų švietimo (keramikos) 

mokytoja 

Klaipėdos miesto 

neformaliojo 

švietimo įstaigų, 

bendrojo lavinimo 

mokyklų mokiniai 

Klaipėdos jūrų 

muziejus,  

Smiltynės g. 3 

2018-10-11 Ketvirtadienis 15.00 Akcija „Dovanoju 

šypseną“ 

Justina Kairienė, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytoja 

KVLC klubo 

„Žuvėdra“ mokiniai 

KVLC klubas 

„Žuvėdra“, 

Herkaus Manto g. 77 

2018-10-17 Trečiadienis 16.00 Talentų konkursas 

„Pasaulinė žvaigždė“. 

Atrankos turas 

Gintarė Damanskytė, 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytoja 

KVLC klubo 

„Saulutė“ mokiniai 

KVLC klubas 

„Saulutė“, Šermukšnių 

g. 11 

2018-10-17 Trečiadienis 16.00 Klubo „Draugystė“ naujų 

narių krikštynos 

Egidijus Vaškelevičius, 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojas, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

KVLC klubo 

„Draugystė“ 

mokiniai  

KVLC klubas 

„Draugystė“, 

Taikos pr. 95 

2018-10-18 Ketvirtadienis 16.00 Atranka į „Pasaulinės 

žvaigždės“ konkursą 

Justina Kairienė, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

KVLC klubo 

„Žuvėdra“  mokiniai 

KVLC klubas 

„Žuvėdra“, 

Herkaus Manto g. 77 



 

2018-10-23 Antradienis  15.30 Talentų konkurso 

„Pasaulinė žvaigždė“ 

atranka 

Edita Letukaitė, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

KVLC klubo 

„Želmenėlis“  

mokiniai 

KVLC klubas 

„Želmenėlis“ salė, 

Vingio g. 14B 

2018-10-24 Trečiadienis 16.00 Moliūgų - žibintų 

kūrybinės dirbtuvės 

Egidijus Vaškelevičius, 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojas 

KVLC klubų 

„Draugystė“ ir 

„Želmenėlis“ 

mokiniai, 

bendruomenė 

KVLC klubas 

„Draugystė“, 

Taikos pr. 95  

2018-10-25 Ketvirtadienis 18.00 Šeimos sporto šventė 

(boulingo turnyras) 

„Olimpiečiai tarp mūsų“  

Andreanas Chariutinas, 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, kūrybinė grupė, 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

KVLC klubų 

mokinių, tėvų, 

mokytojų ir 

socialinių partnerių 

komandos 

P.C. „Akropolis“, 

„Apollo boulingas“, 

Taikos pr. 61 

2018-10-26 Penktadienis 16.00 

 

Naujų klubo „Saulutė“ 

narių krikštynos 

 

 

 

Gintarė Damanskytė, 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytoja, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

KVLC klubo 

„Saulutė“ mokiniai 

KVLC klubas 

„Saulutė“, Šermukšnių 

g. 11 

2018-10-26 Penktadienis 16.00 Karaokė popietė 

„Ritmas“ 

Edita Letukaitė, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytoja, Erika Ostrenkova, 

neformaliojo vaikų švietimo 

(vokalo) mokytoja 

KVLC klubo 

„Želmenėlis“ 

mokiniai  

KVLC klubas 

„Želmenėlis“ salė, 

Vingio g. 14B 

DALYVAVIMAS MIESTO, RESPUBLIKINIUOSE, TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE, PROJEKTUOSE, AKCIJOSE, IŠVYKOSE  

2018-10-01 Pirmadienis 9.00 Sportinės olimpiados 

„Spartakiada“ atidarymas 

Vilma Domarkienė, 

neformaliojo vaikų švietimo 

(šokio) mokytoja 

KVLC klubo 

„Švyturys“ šokio 

būrelio „Švyturiukai“ 

mokiniai 

Klaipėdos Gedminų 

progimnazija, Gedminų 

g. 3 

2018-10-25 Ketvirtadienis 11.00 Vaikų teatrų festivalis 

„Aš ne vienas pasaulyje“ 

Vilma Ramelytė, neformaliojo 

vaikų švietimo (teatro) mokytoja 

KVLC klubo 

„Žuvėdra“ dramos 

būrelio „Žaisminga 

kaukė“ mokiniai 

Klaipėdos Vydūno 

gimnazija, Sulupės g. 

26 

PEDAGOGŲ ŠVIETIMAS 

2018-10-29 Pirmadienis 10.00 Metodinė diena klubuose Metodinio darbo vadovai KVLC klubų  

mokytojai 

KVLC klubai 



 

2018-10-30 Antradienis 10.00 Seminaras „Kaip 

susikalbėti ir efektyviai 

veikti?“ 

Lektorė Virginija 

Servutienė (konsultantė, 

psichologė) 

Vilma Domarkienė, metodinės 

tarybos pirmininkė 

KVLC mokytojai KVLC salė, Molo g. 

60-1 

Registruotis: SEMI+ 

2018-11-02 Penktadienis 10.00 Metodinė diena Vilma Domarkienė, metodinės 

tarybos pirmininkė, metodinių 

būrelių pirmininkai 

KVLC mokytojai KVLC salė, Molo g. 

60-1 

BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS 

2018-10-12 Penktadienis 18.00 Tėvų susirinkimas šokio 

būrelyje „Švyturiukai“  

Vida Veklenko, metodinio darbo 

vadovė, Vilma Domarkienė, 

neformaliojo vaikų švietimo 

(šokio) mokytoja 

KVLC klubo 

„Švyturys“ šokio 

būrelio „Švyturiukai“ 

mokinių tėveliai 

KVLC klubas 

„Švyturys“, Šilutės pl. 

40 

2018-10-18 Ketvirtadienis 18.25 Šokio būrelio „Step“ I 

grupės mokinių tėvų 

susirinkimas 

Deimantė Žvingilaitė, 

neformaliojo vaikų švietimo 

(šokio) mokytoja 

KVLC klubo 

„Saulutė“ šokio 

būrelio „Step“ I 

grupės mokinių tėvai 

KVLC klubas 

„Saulutė“, Šermukšnių 

g. 11 

2018-10-26 Penktadienis 17.35 Anglų kalbos būrelio 

„English 4 you“ I grupės 

mokinių tėvų 

susirinkimas 

Vaida Vinskienė, neformaliojo 

vaikų švietimo (anglų kalbos) 

mokytoja 

KVLC klubo 

„Saulutė“ anglų 

kalbos būrelio 

„English 4 you“ I 

grupės mokinių tėvai 

KVLC klubas 

„Saulutė“, Šermukšnių 

g. 11 

2018-10-30 Antradienis 18.00 Grožio kūrybinės 

dirbtuvės „Mamyte, 

supink man kasytę“ 

Vilma Ramelytė, neformaliojo 

vaikų švietimo (teatro) mokytoja 

KVLC klubo 

„Žuvėdra“ grožio, 

sveikos gyvensenos 

ir stiliaus būrelio 

„MĖJA“ mokiniai ir 

tėveliai 

KVLC klubas 

„Žuvėdra“, 

Herkaus Manto g. 77 

BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

2018-10-01 Pirmadienis 8.00 Projektas „Pamokos 

kitaip“ 

Metodinio darbo vadovas, 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo, neformaliojo 

vaikų švietimo mokytojai 

Gedminų 

progimnazijos 

pradinių klasių 

mokiniai ir 

mokytojai 

KVLC klubas 

„Draugystė“, Taikos pr. 

95 



 

2018-10 

22, 25 

Pirmadienis, 

ketvirtadienis 

10.00 Projektas „Pamokos 

kitaip“ su Vaivorykštės 

tako gimnazistais. 

Pamokų ciklas  „Rudens 

legendos“   

Augustina Norvilė, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytoja, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

Vaivorykštės tako 

gimnazijos pradinių 

klasių mokiniai 

KVLC  klubas 

„Liepsnelė“ Viršutinė 

g. 5 

2018-10 

23-24 

Antradienis, 

trečiadienis 

10.00 Projektas „Pamokos 

kitaip“ su Vaivorykštės 

tako gimnazistais. 

Pamokų ciklas  „Rudens 

legendos“   

Augustina Norvilė, neformaliojo 

švietimo renginių organizavimo 

mokytoja, Ramunė Sinkevičienė 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytoja 

Vaivorykštės tako 

gimnazijos pradinių 

klasių mokiniai 

KVLC  klubas 

„Liepsnelė“, Viršutinė 

g. 5 

PATEIKTI: 

IKI KADA KĄ ATSAKINGI PASTABOS 

2018-10 

15,25 

 

Mokinių mokesčiai už mokslą: permokų, įmokų, 

skolų analizė  

Direktorė, dokumentų 

koordinavimo specialistė 

Metodinio darbo vadovai, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai, dokumentų koordinavimo 

specialistas (popierinis variantas) 

2018-10 

1, 8, 15, 22, 29 

Mokinių skaičius būreliuose (pagal patvirtintą 

formą) 

Metodinio darbo vadovai Raštinė el. versija info@kvlc.lt 

(skanuotą su parašais) 

2018-10-17 Spalio mėnesio klubo veiklos ir AVE planai Metodinio darbo vadovai, 

neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojai 

Direktoriaus pavaduotojui ugdymui  

el. versija pavaduotojas@kvlc.lt 

2018-10 

22, 26 

Atvykusių-išvykusių mokinių (pagal būrelius ir 

grupės) sąrašai (pagal pateiktą formą)  

Mokinių tėvų prašymai, mokymo sutartys 

Atleistų nuo atlyginimo už teikiamą neformalųjį 

švietimą dokumentus  

Metodinio darbo vadovai, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

Direktoriaus pavaduotojui ugdymui  

el. versija pavaduotojas@kvlc.lt, (popierinis 

variantas) 

2018-10 

22, 26 

Mokinių tėvų prašymai dėl atleidimo nuo 

atlyginimo už teikiamą neformalųjį švietimą   

Metodinio darbo vadovai, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojai 

Direktoriaus pavaduotojui ugdymui  

(popierinis variantas) 

2018-10-25 Gautos PVM sąskaitos-faktūros Metodinio darbo vadovai Direktoriaus pavaduotojui ūkio ir bendriesiems 

klausimams (popierinis variantas) 

2018-10-25 Pažyma apie sunaudotą vandenį / elektrą Metodinio darbo vadovai Direktoriaus pavaduotojui ūkio ir bendriesiems 

klausimams el. versija ukiodalis@kvlc.lt 

(skanuotą su parašais) 

2018-10-25 1. Mažos vertės viešojo pirkimo pažymos 

2. Atsargų nurašymo ar įvedimo į apskaitą aktai  

Metodinio darbo vadovai Direktoriaus pavaduotojui ūkio ir bendriesiems 

klausimams el. versija ukiodalis@kvlc.lt 

(skanuotą su parašais) 

mailto:%20info@kvlc.lt
mailto:pavaduotojas@kvlc.lt
mailto:pavaduotojas@kvlc.lt
mailto:ukiodalis@kvlc.lt
mailto:ukiodalis@kvlc.lt


 

2018-10-29 Darbo laiko apskaitos žiniaraščius  Metodinio darbo vadovai Direktoriaus pavaduotojui ugdymui  

el. versija pavaduotojas@kvlc.lt 

Nuolat Pasikeitus telefono numeriui, el. paštui, banko 

sąskaitos numeriui, kitiems asmens duomenims 

(pavardės keitimas, paso galiojimas, faktinės 

gyvenamosios vietos adresas, neįgaliojo 

pažymėjimas, vaiko gimimo įrašas ir kt.), įgijus 

išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją; pateikti 

pasikeitus ar naujai įgytus: asmens medicininę 

knygelę, pirmosios pagalbos mokymų pažymėjimą, 

higienos įgūdžių mokymų pažymėjimą 

(pagrindinėje darbovietėje dirbantys – originalus, 

nepagrindinėje – kopijas) ir turizmo pažymėjimą 

(kopiją).  

KVLC darbuotojai Raštinės administratoriui 

     ________________________________ 
KVLC* – Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras 

AVE* – atviros vaikų erdvės 

 

Parengė: KVLC direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

Andreanas Chariutinas 
 

 

 

mailto:pavaduotojas@kvlc.lt

