
 
 

 

LAISVALAIKIO CENTRAS 
 6-9 metų vaikams (1 - 4 klasė) 

Kokia veikla yra vykdoma laisvalaikio centruose? 

 Laisvalaikio centrų programa yra įvairi, susidedanti iš suplanuotos bei laisvai pasirenkamos 

veiklos. Stengiamasi, kad veikla būtų įdomi 

bei atitiktų vaikų žaidimo bei kūrybos 

poreikį.  

 Laisvalaikio centro vidinė veikla, jo 

programa, užsiėmimai ir bendradarbiavimas 

su kitomis organizacijomis priklauso nuo 

kiekvieno centro turimų galimybių. 

Laisvalaikio centrai dažnai bendradarbiauja 

ir su rajono organizacijomis bei sporto 

klubais, siekdami paįvairinti vykdomos 

veiklos pobūdį.  

 Žaisdamas su savo bendraamžiais jūsų 

vaikas išmoks islandų kalbos.  

 Susipažins su kitais savo bendraamžiais.  

 Susipažins bei dalyvaus islandiškoje vaikų kultūrinėje veikloje.  

 Tėvai turi pranešti laisvalaikio centrui, kada vaikas turi eiti namo bei ar jis bus paimtas, ar gali 

namo eiti pats. Taip pat galima laisvalaikio centrui pranešti, jei jūsų vaikas turi eiti tiesiai į kitą 

būrelį, pavyzdžiui, sporto, muzikos ar mokyklos orkestro repeticijas. Kai kuriais atvejais vaikai 

yra autobusu nuvežami į rajone esančių sporto klubų treniruotes.  

 

 

 

Apie laisvalaikio centrą  

 Pasibaigus pamokoms mokykloje, kiekvieną darbo 

dieną iki 17 val. laisvalaikio centruose vyksta 

užsiėmimai.  

 Nedarbo dienomis, kalėdinių bei velykinių atostogų, taip 

pat mokytojų pasiruošimo bei mokyklų organizacinėmis 

dienomis už papildomą mokestį per dieną tėvams yra 

siūlomos laisvalaikio centrų paslaugos juos lankantiems 

vaikams. 

 Anksčiau išvardintomis dienomis reikalinga atskira 

registracija. 

 Laisvalaikio centrai yra uždaryti mokyklinių atostogų metu.  

 Laisvalaikio centrai savo paslaugas siūlo ir vasarą.  
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Kaip užsiregistruoti? 

 Registracija kitiems mokslo metams 

prasideda vasario mėnesį. Registruotis 

reikia per elektroninę Reikjaviko sistemą 

(www.rafraen.reykjavik.is). Registracijos 

patvirtinimas tėvams yra išsiunčiamas 

rugpjūtį. Įvykus registracijos pasiketimams 

apie tai reikia pranešti laisvalaikio centro 

vadovui. 

 Jeigu tėvai neturi galimybės užsiregistruoti 

internetu, jie gali kreiptis į savo rajono 

laisvalaikio centrą, kur jiems bus suteikta 

pagalba registruojantis. Telefonu 

užregistruoti vaikų į laisvalaikio centrą 

negalima.   

 Registracija galioja vienerius mokslo metus  

(rugpjūtis-birželis). Jeigu atsisakoma 

laisvalaikio centro paslaugų arba įvyksta pasikeitimai, reikia apie tai pranešti iki kiekvieno 

mėnesio 15 dienos, o pasikeitimai įsigalioja kito mėnesio pradžioje. Galima atsisakyti laisvalaikio 

centro paslaugų elektroninu būdu arba pateikus raštišką prašymą laisvalaikio centro vadovui. 

 

 

 

 

Kiek kainuoja laisvalaikio centro paslaugos? 

 Čia rasite laisvalaikio centrų paslaugų kainas: 

http://reykjavik.is/gjaldskrar/fristundaheimili-

gjaldskra  

 Laisvalaikio centro paslaugų mokesčio dydis 

priklauso nuo lankomų dienų skaičiaus.  

 Už papildomas paslaugas reikia mokėti atskirai. 

 Jeigu laisvalaikio centrą lanko du vienos šeimos 

vaikai arba daugiau yra suteikiama 75% nuolaida 

antram vaikui ir 100% nuolaida trečiam bei 

ketvirtam. Būtina sąlyga, jog vaikų gyvenamoji 

vieta bei šeimos numeris Nacionaliniame registrų 

centre būtų toks pats. Tėvai pilnai apmoka visų 

vaikų maitinimo išlaidas.  

 Laisvalaikio centras taiko 50% nuolaidą ir tuomet, 

jeigu vaikas turi brolių ar seserų, kurie lanko 

darželį ar dienos centrą.   

 6-18 metų Reikjavike gyvenantiems vaikams yra suteikiama kasmetinė parama, taip vadinama 

Laisvalaikio užimtumo kortelė. Tėvai gali pasinaudoti šia parama bei apmokėti laisvalaikio centro 

ir/arba kitų popamokinių užsiėmimų paslaugas. Detalesnė informacija čia: 

http://reykjavik.is/thjonusta/fristundakortid. 
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