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nr. 

Renginio pavadinimas 

 
 

 

Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius Reikal

ingi 
ištekli

ai 

1. Praktiniai smulkiųjų amatų 
mokymai visai šeimai 

„Pasipuoškime namus Velykoms“ 

Zoom 
platforma 

1 d. 16 val. Viešas renginys Kristina Kliucevičiūtė-
Mikulskienė, metodininkė; 

Judita Einikytė, meno 

vadovė 

 

Vaida Kasparavičienė, 
direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 

2. Viktorina ,,Per Kauną rieda 

margutis“ 

KTKC 

svetainė, 

facebook 
paskyros 

03-29 iki 04-06 Viešas renginys Judita Einikytė, meno 

vadovė 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 

3. Orientacinis žaidimas „Vaikų 

Velykėlės Kaune“ 

Informacija 

www.ktkc.lt, 

,,Kas vyksta 
Kaune“ 

4-11 d.  Viešas renginys Metodininkai, meno 

vadovai 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

2000 

Eur. 

4. Metodinė medžiaga  ,,Šv. Izidorius 

Sėjėjas“ 
 

KTKC 

svetainė, 
facebook 

paskyra  

4 d.  Viešas renginys Kristina Kliucevičiūtė-

Mikulskienė, 
metodininkė 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 

 

5. Vadovų pasitarimas 

 

Zoom 

platforma 

6 d. 9 val. Direktoriaus 

pavaduotojai, 
direktorė 

Vilija Kepežinskienė, 

direktorė 

Vilija Kepežinskienė, 

direktorė 

 

6. Metodinės grupės pasitarimas: 

1. Dėl „Tramtatulio Kauno rato 

organizavimo. 

2. Dėl respublikinio tautosakos 
ekranizacijos konkurso 

„Animuoju lietuvišką 

pasaką“ mokymų 
organizavimo 

Zoom 

platforma 

6 d. 10 val.  Metodininkai, 

Vilija 

Kepežinskienė, 

direktorė 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 

http://www.ktkc.lt/


  

3. Dėl projekto „Atataria 

lamzdžiai“ įgyvendinimo 

7. Metodinė medžiaga  „Atvelykis” KTKC 

svetainė, 

facebook 
paskyra  

11 d.  Viešas renginys Kristina Kliucevičiūtė-

Mikulskienė, 

metodininkė 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 

8. Vadovų pasitarimas 

 

Zoom 

platforma 

12 d. 9 val. Direktoriaus 

pavaduotojai, 

direktorė 

Vilija Kepežinskienė, 

direktorė 

Vilija Kepežinskienė, 

direktorė 

 

9. Respublikinio tautosakos 

ekranizacijos konkurso „Animuoju 

lietuvišką pasaką-2021“ mokymai. 
Temos: 

12 d. Piešimo ir animacijos 

bendrosios taisyklės bei pagrindai; 

13 d. Animacija ir video 
montavimas; 

14 d. Muzika animacijoje ir jos 

kūrimo bei redagavimo pagrindai; 
15 d. Lietuvių tautosaka 

animacijoje: galimybės ir iššūkiai. 

 

Zoom 

platforma; 

YouTube 
paskyra 

12-15 d.  

12 d. 15 val.  

registracija: 
https://youtu.be/

QX0C677pwdg 

13 d. 15 val.  

registracija: 
https://youtu.be/p

PNjM-ACWEA 

14 d. 15 val.  
registracija: 

https://youtu.be/

RAu-t-QfZxc 
15 d. 15 val.  

registracija: 

https://youtu.be/

TXGjORycTxQ 

Konkurso 

dalyviams (Zoom 

platforma), 
viešas renginys 

(YouTube 

paskyra)  

Dovilė Kulakauskienė, 

metodininkė 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 

10. Metodinė medžiaga   

„Tradiciniai rankdarbiai” 

KTKC 

svetainė, 

facebook 
paskyra  

15 d.  Viešas renginys  Jurgita Kilikauskienė, 

metodininkė 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 

11. Vadovų pasitarimas 

 

Zoom 

platforma 

19 d. 9 val. Direktoriaus 

pavaduotojai, 

direktorė 

Vilija Kepežinskienė, 

direktorė 

Vilija Kepežinskienė, 

direktorė 

 

12. Viktorina „Jurgi Jurgi, ko tu 

burbi...” 

KTKC 

svetainė, 

facebook 

paskyros 

19 - 25 d. Viešas renginys Judita Einikytė, meno 

vadovė 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 

https://youtu.be/QX0C677pwdg
https://youtu.be/QX0C677pwdg
https://youtu.be/pPNjM-ACWEA
https://youtu.be/pPNjM-ACWEA
https://youtu.be/RAu-t-QfZxc
https://youtu.be/RAu-t-QfZxc
https://youtu.be/TXGjORycTxQ
https://youtu.be/TXGjORycTxQ


  

 Metodinė medžiaga šventinių 

dienų tradicijos. Jurginės 

KTKC 

svetainė, 
facebook 

paskyra  

23 d.  Viešas renginys Zita Jakinevičienė, 

metodininkė 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 

 

13. Vadovų pasitarimas 
 

Zoom 
platforma 

26 d. 9 val. Direktoriaus 
pavaduotojai, 

direktorė 

Vilija Kepežinskienė, 
direktorė 

Vilija Kepežinskienė, 
direktorė 

 

14. Sveikinimas Motinos dienos proga  KTKC 

svetainė, 
facebook 

paskyra  

  28 d.  Viešas renginys  Jurgita Kilikauskienė, 

metodininkė 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 

 

Nuotoliniai edukaciniai užsiėmimai 

15. Edukacinis užsiėmimas 

„Tradicinis juostų audimas: 
beraštės”. 

Zoom 

platforma 

13 d. 17 val. 

registracija: 
https://  

tel. 869954856 

Kauno ir Lietuvos 

vietovių 
užsiregistravę 

suaugę dalyviai 

Inga Nėnienė, metodininkė Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 

 

16. Edukacinis užsiėmimas 

„Tradicinis juostų audimas: 
rinktinės”. 

Zoom 

platforma 

27 d. 17 val. 

registracija: 
https://  

tel. 869954856 

Kauno ir Lietuvos 

vietovių 
užsiregistravę 

suaugę dalyviai 

Inga Nėnienė, metodininkė Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 

 

17. Edukacinis užsiėmimas 
„Lietuviški pavasario ženklai. 

Velykos” 

Zoom 
platforma  

Registracija 
el.paštu 

jurgita.kilikauski

ene@ktkc.lt, tel. 

867329741 

Iš anksto 
užsiregistravę 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo 
vaikai 

Jurgita Kilikauskienė, 
metodininkė 

Vaida Kasparavičienė, 
direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 

18. Edukacinis užsiėmimas 

„Šiaudiniai dirbiniai. Rugelio 
kelias” 

Zoom 

platforma  

Registracija 

https://forms.gle/
kyrwz5v1nmLxh

fAT7  

Iš anksto 

užsiregistravę 
ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo 

vaikai 

Jurgita Kilikauskienė, 

metodininkė 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 

 

19. Edukacinis užsiėmimas „Baltų 

ženklai” 

Zoom 

platforma 

Registracija el.p. 

egle.vindasiene

@ktkc.lt, tel. 
867936715 

Iš anksto 

užsiregistravę 1-4 

kl, 5-8 kl. 
mokiniai 

Eglė Vindašienė, 

metodininkė 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 

20. Edukacinis užsiėmimas „Gyvybės 

medis karpiniuose” 

Zoom 

platforma 

Registracija e.p. 

egle.vindasiene

Iš anksto 

užsiregistravę 1-4 

klasių mokiniai 

Eglė Vindašienė, 

metodininkė 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 

https://forms.gle/s3Wbdhu4xv3VfRpf9
https://forms.gle/s3Wbdhu4xv3VfRpf9
mailto:jurgita.kilikauskiene@ktkc.lt
mailto:jurgita.kilikauskiene@ktkc.lt
https://forms.gle/kyrwz5v1nmLxhfAT7
https://forms.gle/kyrwz5v1nmLxhfAT7
https://forms.gle/kyrwz5v1nmLxhfAT7


  

@ktkc.lt, tel. 

867936715 

21. Edukacinis užsiėmimas „Paukščiai 

lietuvių tautosakoje ir 

mitologijoje” 

Zoom 

platforma 

Registracija 

e.p.kristina.kliuc

eviciute@ktkc.lt 

Iš anksto 

užsiregistravę 1- 

5 kl. mokiniai 

Kristina Kliucevičiūtė- 

Mikulskienė 

metodininkė 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 
 

 

PARODOS 

22. Virtuali paroda „Svajų sodai“. 

Keramikos paveikslai. 
Tautodailininkė Edita Garmuvienė.   

www.ktkc.lt; 

galerija Flickr 
ir KTKC II a. 

Kovo-balandžio 

mėn. 

Miesto 

bendruomenė 

Inga Nėnienė, Eglė 

Vindašienė, metodininkės 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 

 

23. Virtuali paroda „Kaunas 

tapyboje“. Tapybos darbai. KKC 

dailės studija „Vaivorykštė“ 

www.ktkc.lt; 

galerija Flickr 

ir KTKC I a. 

Kovo-balandžio 

mėn. 

Miesto 

bendruomenė 

Inga Nėnienė, Eglė 

Vindašienė, metodininkės 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 

 

Ugdomoji priežiūra: 

 Ugdymo proceso stebėsena ir analizė: studijų/ansamblių užsiėmimų veiklos kokybės virtualioje aplinkoje gerinimas. 

 Mokytojų ir administracijos pasitarimai kiekvieną ketvirtadienį 13.00-13.30 val. Zoom platformoje  
 

 

● Kviečiame registruotis: 

● dalyvauti Kauno miesto 3–6 metų vaikaus  ir 7-19 metų moksleivius vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis 

– 2021“ Kauno rate. Norintys dalyvauti konkurse privalo iki 2021 m. balandžio 19 d. užpildyti elektroninę paraiškos formą  

https://forms.gle/UTNUE67W6J1p71Yb6  ir įkelti vaizdo įrašus. Informacija: www.ktkc.lt, tel. 8 673 29 769, kreiptis į direktoriaus pavaduotoją 

ugdymui Vaidą Kasparavičienę. 

● 5-12 klasių mokinius ir jų grupes iš Lietuvos ugdymo įstaigų, klubų ar kolektyvų, mėgstančius kurti animacijas ar tik besimokančius tai daryti, 

registruotis į respublikinį tautosakos ekranizacijos konkursą „Animuoju lietuvišką pasaką“. Norintys dalyvauti konkurse, užpildo elektroninę 

registracijos formą  iki 2021 m. balandžio 6 d. https://forms.gle/SNKt3m6htwXyseCh8. Informacija: www.ktkc.lt, tel. 8 600 21734. Kreiptis į 

metodininkę Dovilę Kulakauskienę. 

● 3-4 ir 5-8 klasių moksleivius dalyvauti respublikinėse varžytuvėse „Tautosakos malūnas-2021“. Registruotis ir užpildyti dalyvio paraišką bei 

pateikti namų darbus Google formoje https://forms.gle/JqUQdsf1ToM8yUnX8 iki 2021 m. balandžio mėn. 23 d. Informacija: www.ktkc.lt, tel. 8 

679 36 715, el. paštu egle.vindasiene@ktkc.lt, metodininkė Eglė Vindašienė. 

● vaikų ir jaunimo teatrus  dalyvauti XI Kauno turo vaikų ir jaunimo teatrų apžiūroje – šventėje „ŠIMTAKOJIS-2021“. Registracija į Kauno turo 

apžiūrą  el. p. vaida.kasparaviciene@ktkc.lt  iki 2021 m. rugsėjo 3 d. Informacija: www.ktkc.lt, tel. 8 673 29 769, kreiptis į direktoriaus pavaduotoją 

ugdymui Vaidą Kasparavičienę. 

 

mailto:egle.vindasiene@ktkc.lt

