
 

Jaunimo klubas “Liepkiemis” organizuoja vaikinų (nuo 10 
metų) ugdymo užsi÷mimus laisvu laiku po pamokų ar 
paskaitų. Mūsų tikslas - papildyti švietimo ir įvairiapusio 
lavinimo darbą, ką įprastai atlieka šeima ir mokykla. 
 

Mūsų ugdymo darbo vaisiai: 
  1. Rimtas mokymasis; 
  2. Paauglių pasitik÷jimas t÷vais; 
  3. Pagarba asmens laisvei; 
  4. Rūpestis ir tarnavimas tiems, kam labiausia to reikia. 
 

Jaunimas, ypač paaugliai turi daug laisvo laiko. Mes 
norime, kad jie išmoktų naudingai jį išnaudoti. Siekiame, 
kad vaikas būtų geras sūnus, stropus mokinys, atsakingas 
studentas bei pavyzdingas pilietis. 
 

Liepkiemis yra ne pelno siekianti viešoji įstaiga. Mūsų 
veikla daugiausiai finansuojama t÷vų ir r÷m÷jų l÷šomis. 
 

Dvasinis vadovavimams patik÷tas Opus Dei, 1928 m. 
Šventojo Chosemarijos įkurtai Katalikų Bažnyčios 
asmeninei prelatūrai, skatinančiai siekti šventumo darbe ir 
kasdieniniame gyvenime. 

Jaunimo klubas “LIEPKIEMIS” 
 

 Jogailos g. 7-11  Vadovų kontaktai: 
 LT-01116 Vilnius  Bryanas Bradley, 8 679 29635 
 Tel. 8 5 263 9174  Antekas Urmanski, 8 677 31081 
 info@liepkiemis.lt  Mindaugas Ardzijauskas, 8 659 72882 
 www.liepkiemis.lt  Ignas (“Nacho”) Villalon, 8 613 74236 
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Užsi÷mimai vyksta: 
 

• Trečiadieniais, 15.45-18.30 

• Šeštadieniais, 10.30-14.00 
 

Kviečiame mokytis klubo 
bibliotekoje pirmadieniais-
ketvirtadieniais 15.45-17.45 

užsi÷mimai  2011 metais 

iki vasaros 



 

Sportas ir kita aktyvi veikla 
Mokom÷s anglų kalbos, kuriame filmus, 
piešiame ir pan. Nuolat ieškome naujų 
id÷jų, kuo gal÷tum÷m užsiimti. 

Užkandis 
Proga atgauti j÷gas, taip pat 
pabendrauti, pasidalinti įspūdžiais su 
vadovais ir kitais klubo nariais. 

Mokymasis, padedant klubo vadovams 
Ramioje ir tvarkingoje klubo bibliotekoje 
vaikinai atlieka namų darbus. Vadovai 
budi ir visada yra pasiruošę pad÷ti. 

Gitaros pamokos 
  

15.45 - 16.45  

16.45 - 17.00 

17.00 - 17.45 

17.45 - 18.30 

Trečiadieniais 
 

SAUSIS 
 

9 d.  Švent÷ šeimoms ! 
 

15 d.  Rogučių diena 
 

22 d.  Žygis su t÷čiais 
 

29 d.  Paveldo muziejus 

Šeštadieniais ir kitadieniais 

BALANDIS 
 

02 d.  KGB aukų muziejus 
 

09 d.  Kalnų karas 
 

16 d.  KAUNAN su t÷čiais 
 

23 d. Dviračių eksursija 
 

30 d. Panerių memorialas VASARIS 
 

05 d.  Kovingas svečias 
 

12 d.  Čiuož. ant ežero 
 

16 d. Club Cup 2011 
 

19 d.  Protmušis su t÷čiais 
 

26 d.  Stalo žaidimai 

GEGUŽö 
 

07 d.  Olimpiada su t÷čiais 
 

14 d.  Žvejyba 
 

21 d.  Gegužinis piknikas 
 visai šeimai ! 
 

28 d.  Beisbolas, futbolas 
KOVAS 
 

05 d.  Kaziuko mug÷je...  
 

11- d. Stovykl÷l÷ 
 

19 d.  Gamyklos žaidimas 
 

26 d.  Boulingas su t÷čiais 

BIRŽELIS  
 

 - Sporto stovykl÷l÷ 
 

 - Anglų kalbos stovykla 
   (birželio 26 - liepos 4) 

(Pastaba: kalendorius yra preliminarus, gali būti pasikeitimų.)  


