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VAIKO VARTAI Į MOKSLĄ /CHILD‘S GATE TO LEARNING     

P.O. Box 381,  Downers Grove, Il. 60515 

    Elektr. paštas:  vvm@childgate.org / vvm.childgate@gmail.com 

    Tinklavietė: http://www.childgate.org (iš čia galima aukoti per Paypal) 

    Facebook: http://tinyurl.com/ocje5ek 
 

              
                                                                            2016 m. vasario men. 
Mieli remėjai, 
      
     Sunku tikėti, kad pasibaigė dar vieni veiklos metai. Vasario mėn. 1 d. dėl sniego pūgos turėjome 
atidėti metinį veiklos pranešimą iki kovo 29 d. Jo metu pagerbėme 2014 m. vasaros jaunus savanorius 
ir prisiminėme mirusius narius bei remėjus.  Kovo mėn. Floridos golfininkai vėl skyrė dalį savo turnyro 
FLO-XV, Florida Lithuanian Open pelno mūsų organizacijai paremti. Kovo-balandžio mėn. Motekaičių 
šeimos dėka, dalis Lemonto galerijoje „Siela“ vykusios a.a. menininkės Liucijos Tijūnelienės parodos 
"Amžinos gėlės" pelno taip pat buvo skirta organizacijai.  Vasarą Lietuvoje savanoriavo 15 
organizacijos paruoštų jaunų savanorių iš Čikagos, Detroito, ir Filadelfijos dirbo su rizikos grupės 

šeimų jaunimu, Kazlų Rūdoje, Varėnoje, Vilniuje ir Žemaičių Kalvarijoje. Plakatai su nuotraukomis iš 15 

savanoriavimo metų keliavo į Dainavos stovyklą (Michigan) ir Pranciškonų sodybą (Maine). Rudenį 
buvo surengti tradiciniai „Derliaus pietūs“, kuriuose dalyvavo Lietuvos gen. konsulas Čikagoje, 
Marijus Gudynas su šeima. Gruodžio mėnesį dalyvavome Pasaulių lietuvių centro Kalėdų mugėje.  
Dėka Lietuvių fondo, mūsų koordinatorė Lietuvoje galės dirbti su keliais mažesniuose centrais 
rengiant tėvynės pažinimo išvykas į Vilnių. Per visus metus rašėme paramos prašymus ir padėkas, 
palaikėme ryšius su remiamais centrais, ruošėme savanorius.  Dėkojame remėjų būreliams JAV-se už 
dalyvavimą mugėse, už lėšų telkimo pietų ruošą ir už lėšų telkimą, ir visiems, kurie savanoriškai 
prisideda prie organizacijos veiklos. 
 
     Kartojame remiamų centrų dažnai pareikštus padėkos žodžius- „Ačiū, kad Jūs esate!” 
 
                                             org. „Vaiko vartai į mokslą“ 

 

 

           

PRISIMENAME 
2015 metais organizacija neteko mielų remėjų, ir taip pat organizacijoje dirbusiųjų- Į amžinyę iškeliavo 
buv. ilgametis iždininkas Ramojus Vaitys (balandžio 15 d.), ilgametis organizacijos tinklavietės 
meistras ir remėjas Pranas Pranckevičius (gegužės 30 d.), buv. ilgametė valdybos narė, charakterio 
ugdymo programų redakcinio komiteto narė, pedagogė Danutė Dirvonienė (lapkričio 27 d.) ir buv. 
ilgametė valdybos narė, Regina Kučienė (gruodžio 9 d.). Organizacija prisimins jų pasišventimą 
organizacijos misijai, dėkoja visiems, aukojusiems jų atminimui ir pasiryžta toliau tęsti darbą Lietuvos 
vaikų labui. 
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SAVANORIAI 
 

     
      Nuo 2000 metų, daugiau kaip 75 JAV lietuvių kilmės moksleivių, studentų ir suaugusiųjų 
keliavo į Lietuvą savanoriauti organizacijos “Vaiko vartai į mokslą“ remiamuose 
pomokykliniuose dienos centruose ir globos namuose, kuriuos lanko rizikos grupes šeimų 
prieauglis. 2015 m.  vasarą Lietuvoje 3 savaites savanoriavo 15 savanorių:  
Marija Čyvaitė, Ūla Lapkutė, Daina Polikaitytė 

 
 

 

 
 

 
      2013 m. birželio mėn. Lietuvoje, išvykos metu Trakuose, prieš pradedant savanoriauti Kazlų Rūdoje,  
      Šateikiuose, Varėnoje, Vilniuje (2 centruose), ir Žemaičių Kalvarijoje.  
      (Nuotraukoje trūksta savanorio Tomo Čyvo, kuris jau buvo vieno centro stovykloje.) 
 

   

 

 

 

 

 

 
 



 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Centrų lankytojų mėgstamos draugystės apyrankės,  
kurias jie išmoko gaminti ir dovanoja vieni kitiems. 

 

 

     DĖKOJAME 
Už finansinę paramą 

➢ XIV Floridos golfo turnyro (Florida Lithuanian Open Golf Tournament) organizatoriams 
ir golfininkams. 

➢ Lietuvių fondui (LF), rėmusiam org. „Vaiko vartai į mokslą“ pateiktą projektą 
➢ Raskauskų šeimos fondui. 
➢ Los Angeles remėjams, kurie dalyvavo specialiai surengtoje popietėje, kurios pelnos buvo 

skirtas centro „Viltiės vėrinėliai“ (Žemaičių Kalvarijoje) paremti. 
➢ Specialaus vajaus remėjams, kurių aukos padėjo „Vilties angelo“ centrui Vilniuje atstatyti kelis 

kambarius, paveiktus prieš kalėdiniame gaisre. 
➢ Organizacijos rėmėjų būreliams ir visiems remėjams.... 

(Norintys gauti išsamesnį 2014 m. aukotojų sąrašą gali kreiptis į organizacijos valdybą.)  

Už ypatingą paramą 
➢ Viktutei Siliūnienei už organizacijos Facebook sustatymą, ir organizacijos tinklavietės meistrui, 

Pranui Pranckevičiui, padėjusiam iždininkei įstatyti aukojimo svetainę Paypal prie tinklavietės. 
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      GOLFININKAI 
 
FLO XIII (Florida Lithuanian Open Golf 
Tournament). 
 
Nuotraukoje antras iš kairės, garbės 
konsulas St. Petersburg (FL), Algimantas 
Karnavičius, turnyro iniciatorius bei 
pagrindinis organizatorius. Su juo, 2013 m. 
turnyro svečiai – iš k. Lietuvos ambasadorius 
Žygimantas Pavilionis, A. Karnavičius, 
garbės konsulė Atlanta (GA), dr. Roma 
Kličienė su vyru.  

 

 

  KALĖDINIŲ DOVANŲ VAJUS 
 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos kalėdinių dovanų 
vajus prasidėjo Bendruomenės dienos metu 
rugsėjo mėn. Lemonte (IL) ir užsibaigė dovanų 
įteikimu organizacijos remiamuose centruose 
Lietuvoje (nuotrauka iš kalėdinio pobūvio 
„Saulutėje“ Užpaliuose). 

 

        REMĖJŲ BŪRELIAI 
      
Vienos stovyklos stovyklos Dainavoje metu 
trumpam pasitarimui su valdybos bei tarybos 
narėmis susitiko organizacijos Cleveland (OH) 
koordinatorė Eglė Laniauskienė (1 iš d.) ir 
Detroit (MI) ko-koordinatorė Rita Giedraitienė 
(2 iš. k). Būreliai taip pat veikia Philadelphia 
(PA), Washington, D.C., ir Sunny Hills (FL).  


