
 

 

KLAIPĖDOS MIESTO VAIKŲ IR JAUNIMO PROJEKTO ,,SALVE, KLAIPĖDA!” 

KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO SUVESTINĖ 
 

 Mokyklos  

pavadinimas 

Programos anotacija Dal 

sk. 

Pageidauj. 

data 

1.  2-oji specialioji 

mokykla 

Miuziklas ,,Apie jūrą“. Keturios inscenizuotos dainos 

ir vienas šokis.  

10 02.25 

2.  Hermano 

Zudermano 

gimnazija 

Programa Klaipėda – Memelio miestas. Programoje 

atsispindės vokiška kultūra. Ją sudarys 4 – 5 vokiškos 

dainos bei 2 – 3 vokiški tautiški šokiai. Mokiniai 

(šokėjai) vilkės vokiškais tautiniais rūbais.  

Paruošime stendą apie gimnaziją ir eksponuosime 

mokinių keramikos darbus bei piešinius apie 

Klaipėdą.  

30 02-21  

3.  J. Karoso 

muzikos 

mokykla 

Styginių instrumentų orkestro koncertas.  30 Vasaris 

4.  Vydūno 

vidurinė 

mokykla 

Programa ,,Vydūniečiai Klaipėdai“. Kūrybinė, 

integruota 8-11 klasių programa, apjungianti 

literatūrą, dailę, muziką, istoriją. Mokiniai kūrybiškai 

interpretuos ir pristatys  Klaipėdos senamiesčio 

dekoratyvinius elementus –skulptūras. Planuojama 

eksponuoti ir kūrybinių darbų parodą. 

20 Nuo 02-24 

iki  

03-24 

5.  Gedminų 

pagrindinė 

mokykla 

Programa ,,Ateinam ir atnešam savo šviesą“. 

Reprezentacinė kūrybinė programa 

50 02-29 

6.  ,,Varpo“ 

gimnazija 

Programa „Tau ir apie Tave, Klaipėda!“. Programą 

manoma sudaryti iš jaunųjų literatų kūrinių, skirtų 

Klaipėdai (eilėraščių, miniatiūrų ir pan.), savos 

kūrybos dainų apie Klaipėdą, dailės (tapybos, 

fotografijos) darbų parodos. Programoje bus 

integruoti šie dalykai: lietuvių kalba, istorija, muzika, 

dailė, choreografija, teatras. 

50 03-07 

7.  A. Brako dailės 

mokykla 

Programa ,,Išėjo žuvys pasivaikščioti“. Mokykla jau 

daug metų vykdo mokinių kūrybinius projektus, 

skirtus Klaipėdai ir klaipėdiečiams. Šiame projekte 

pristatoma 100 mokinių kūrybinių darbų. Tapyba, 

grafika, skulptūra – prasmingas pristatymas tau, man, 

visiems mokantiems matyti, jausti, vertinti ir 

suprasti...save ir aplink gyvenančius žmones... 

60 03-15 

8.  J. Karoso 

muzikos 

mokykla 

Akordeonistų kvinteto koncertas.  5 03-15.    . 

9.  J. Karoso 

muzikos 

mokykla 

Akordeonistų orkestro koncertas.  03-15          

10.  M. Gorkio. 

pagrindinė 

Programa ,,Gorkiečiai sveikina Klaipėdą“. Šventinėje 

programoje skambės žodžiai, dainos ir šokiai 

80 03-16 



mokykla Klaipėdai. Jos metu veiks kūrybinių darbų, skirtų 

miesto jubiliejui, paroda. 

11.  Vaikų 

laisvalaikio 

centras 

Programa ,,Jūros vaikai“. Vaikų laisvalaikio centro 

ugdytiniai pristato nuotaikingą programą, skirtą savo 

miesto – Klaipėdos – jubiliejui. Joje savo kūrybinę 

energiją dovanos mažieji miesto piliečiai - įvairių  

respublikinių ir tarptautinių konkursų nugalėtojai. 

Programa dedikuota jūrai - joje pasirodys šokių, 

muzikos ir teatro studijos, veiks dailės darbų paroda. 

70-

100 

03-16 

12.  ,,Vyturio“ 

pagrindinė 

mokykla 

Literatūrinė-muzikinė-choreografinė kompozicija 

,,Aš myliu Klaipėdą“. 

30 03 - 19-26 

13.  Baltijos 

gimnazija 

Programa ,,Baltijos etiudai“. Programa padės 

mokiniams ugdytis asmeninius kūrybinius gebėjimus 

bei kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį kultūros 

ir technologijų lygį. Programa siekiama prezentuoti  

Baltijos gimnaziją miesto bendruomenei, dalyvauti 

Klaipėdos miesto jubiliejui skirtuose renginiuose. 

20 03-22 

14.  ,,Aukuro“ 

gimnazija 

Projektas ,,Klaipėda, tave pamilau ir vardą turiu“. 

Integruotas projektas apie Klaipėdos – mažosios 

tėvynės – praradimus ir atradimus istorijoje, 

religijoje, kultūroje bei žmogaus sąmonėje. Jame 

vaizduojamas grįžimas šimtmečius atgal ir kelionė 

pirmyn per istorines, literatūrines vizijas – žaidimus. 

Rimtus, juokingus, linksmus, absurdiškus, 

prasmingus – tokius, kokius žaidžia Klaipėda ir 

klaipėdiečiai. 

30 03-23 

15.  P. Mašioto 

progimnazija 

Šventinis koncertas ,,Klaipėda, aš dalelė tavęs“. 60 03 - 21-31 

16.  ,,Pajūrio“ 

pagrindinė 

mokykla 

Programa ,,Klaipėdos legenda“. Dainomis ir šokiais 

kuriama Klaipėdos legenda. 

40 03-23 

17.  Vitės 

pagrindinė  

mokykla 

Programa ,,Ir laivas plaukia į... ateitį“. 

Reprezentacinė kūrybinė programa. 

60 03-29 

18.  S. Dacho 

pagrindinė 

mokykla 

Programa ,,MokyklaPĖDŽIO sveikinimas 

KlaiPĖDAI“ Į Klaipėdą atkeliauja Simono Dacho 

Mokyklos Mokyklapėdis. Tai Simono Dacho 

mokyklos simbolis nuo 150-ies metų jubiliejaus, 

simbolizuojantis kiekvieno iš mūsų paliktą pėdsaką 

mokyklos ir miesto istorijoje. Mokyklos kolektyvų 

pasirodymą apjungs Teatro klasių „MokyklaPĖDIS“. 

75 03-30 

19.  J. Kačinsko 

muzikos 

mokykla 

Programa ,,Aš klaipėdietis visa širdim esu“. Solistai, 

ansambliai, choreografijos skyriaus mokiniai, 

styginių instrumentų ansamblis, choras „Gintarėlis“ 

100 Kovo 

pabaiga 

20.  Sendvario 

pagrindinė 

mokykla 

 Integruoto tęstinio ugdymo projekto  

„Klaipėda vakar ir šiandien“ pristatymas. 

20 Kovo 

pabaiga 

21.  ,,Ąžuolyno“ 

gimnazija 

Programoje dalyvautų gimnazijos mišrus choras 

„Atžalynas“ (40 mokinių),mišrus ansamblis 

100  Kovo 

paskutinė 



(15mokinių), šokių kolektyvas „Auštrelė“ (18 

mokinių), šokių kolektyvas „Isado“ (18 mokinių), 

dainuotų 1 mergina solo ir dviejų merginų duetas 

savaitė 

22.  ,,Verdenės“ 

progimnazija 

Daugiaplanio projekto ,,Tau, mano mieste“ 

pristatymas – filmuoti ar fotografuoti projekto 

kūrimo vaizdai, meninių raiškos priemonių pagalba 

(vaidinimas, daina, šokis, kt.) atskleidžiama projekto 

idėja. Moksleivių kūrybos darbų paroda. 

40 Kovo 

pabaiga 

23.  ,,Aitvaro“ 

gimnazija 

Programa ,,Mano Klaipėda“. Fotografijos ir 

asambliažų darbai, kurie pasakoja apie 

reprezentacines ir kitas miesto erdves. 

10 Kovas 

24.  ,,Aitvaro“ 

gimnazija 

Programa ,,Ąžuolų daina Klaipėdai“. Fotografijos ir 

erdvinės kompozicijos, atliktos įvairių klasių (III – 

IV) mokinių grupių. Bus pristatomi gimtojo miesto 

vaizdai „kitu kampu“. Įsimintinos, reprezentacinės ir 

nepastebimos Klaipėdos erdvės.  

- Kovas 

25.  Tauralaukio 

progimnazija 

Programa ,,Tauro lauko pasakojimai“. Filmas, 

fotografijos ir literatūrinė kūryba. 

- Kovas 

26.  Santarvės 

pagrindinė 

mokykla 

Programa ,,Senamiesčio pasakojimai“. Mokinių 

sukurta pasaka apie Klaipėdą, Country grupės 

"Vixva" sukurta daina apie Klaipėdą. 

25 Kovas 

27.  I-oji specialioji 

mokykla 

Kūrybinių darbų paroda. Mokinio piešiniai, skirti 

Klaipėdos jubiliejui pažymėti. Juose atsispindi jūros 

tematika, pajūrio gamta. 

1 Nenurodė 

     

 


