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Kauno tautinės kultūros centras 

2021 metų sausio mėn. veiklos planas 

Eil. 

nr. 

Renginio pavadinimas Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius Reika

lingi 

ištekli

ai 

1.  Vadovų pasitarimas 

 

Zoom platforma 4 d. 9 val. Direktoriaus 

pavaduotojai, 

direktorė 

Vilija 

Kepežinskienė, 

direktorė 

Vilija Kepežinskienė, 

direktorė 

 

1.  Miesto šventė „Trys karaliai 

atkeliavo-visas svietas 

uždainavo 

Actionbound 

žaidimų 

platforma 

Plačiau 

www.ktkc.lt 

6 -20 d. . Miesto 

bendruomenė 

Darbo grupės 

nariai 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Žmogi

škieji 

ištekli

ai; 

biudže

to 

lėšos – 

3000 

eurų 

2.  Metodinės grupės 

susirinkimas dėl KTKC 

asmens duomenų apsaugos 

taisyklių 

Zoom platforma 7 d. 9 val. Darbo grupės 

nariai 

Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 

3.  Vadovų pasitarimas 

 

Zoom platforma 11 d. 9 val. Direktoriaus 

pavaduotojai, 

direktorė 

Vilija 

Kepežinskienė, 

direktorė 

Vilija Kepežinskienė, 

direktorė 

 



4.  Metodinės grupės posėdis: 

1. 2020 metų metodinės 

grupės veiklos ataskaita.  

Metinės užduotys, siektini 

rezultatai ir jų vertinimo 

rodikliai pagal individualų 

grafiką 

2.Einamieji reikalai 

Zoom 11d. 10 val.  Metodininkai, 

Vilija 

Kepežinskienė, 

direktorė 

Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 

5.  KTKC pedagogų ir jų 

ugdytinių pilietiškumo 

akcija, skirta Laisvės gynėjų 

dienai 

www.ktkc.lt 13 d.  Centro studijų 

ugdytiniai, 

mokytojai, 

specialistai 

Mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

 Vitalija Bajorienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

  

6.  Pilietinė iniciatyva 

„Atmintis gyva, nes liudija“ 

Zoom platforma 13 d.; 8-8.10 val. Metodinė grupė, 

specialistai, 

administracija 

Metodinė grupė Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 

7.  Vadovų pasitarimas 

 

Zoom platforma 18 d. 9 val. Direktoriaus 

pavaduotojai, 

direktorė 

Vilija 

Kepežinskienė, 

direktorė 

Vilija Kepežinskienė, 

direktorė 

 

8.  Vadovų pasitarimas 

 

Zoom platforma 25d. 9 val. Direktoriaus 

pavaduotojai, 

direktorė 

Vilija 

Kepežinskienė, 

direktorė 

Vilija Kepežinskienė, 

direktorė 

 

Parodos 

9.  Tradicinės advento akcija 

„Laimina miestą angelai“  

 

Virtuali paroda 

www.ktkc.lt 

 

01-30 Akcijos dalyviai 

 

Inga Nėnienė, 

metodininkė 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 

10.  Tautodailininkės, meno 

kūrėjos, tradicinių amatų 

meistrės 

Odetos Tumėnaitės-

Bražėnienės 

Retrospektyvinė proda.  

Karpiniai iš ciklų: „Juoda- 

raudona“, „Lietuvos dvarai“, 

„Arbatos magija“ 

https://www.flic

kr.com/photos/1

58931401@N04/

albums/7215771

6646213086 

1-30 d.  Miesto 

bendruomenė 

Inga Nėnienė, 

metodininkė 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 

http://www.ktkc.lt/


11.  KTKC studijos „Menų 

dirbtuvėlės“ vaikų kūrybinių 

darbų paroda „Aštuonios 

žiemos, septynios vasaros“ 

https://www.flic

kr.com/photos/1

58931401@N04/

albums/7215771

6768701683 

1-30 d. Miesto 

bendruomenė 

Inga Nėnienė, 

metodininkė, 

mokytoja Roma 

Juškienė 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 

Ugdomoji priežiūra: 

 Sausio 4-30 Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) projekto, finansuojamo ES lėšomis „Neformaliojo Švietimo paslaugų plėtra“ dokumentų 

analizė. Akredituotų programų teikėjų mokinių sąrašų tikslinimas. Programų stebėsena. (Vitalija Bajorienė, Remigijus Juknelis).  

 Studijų ir ansamblių neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo nuotolinės veiklos stebėsena (Vitalija Bajorienė, Remigijus Juknelis). 

Pateikti: 

Iki sausio 10 d.  2020 m. metinių užduočių įsivertinimą  atsakingiems vadovams (metodininkai, specialistai, direktoriaus pavaduotojai ugdymui). 

 

 KVIEČIAME: 

 ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikus, darželių - mokyklų, pradinių, pagrindinių  mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, neformalaus švietimo įstaigų 

mokinius, jų šeimų narius, pedagogus dalyvauti respublikiniame kūrybiniame etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkurse „Jei prakalbėtų, 

daug pasakytų...‘, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Registracija iki vasario 10 d. Informacija: www.ktkc.lt, tel. 8 699 54856. 

Kreiptis į metodininkę Ingą Nėnienę. 

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

– 2020“ Kauno ture. Norintys dalyvauti konkurse privalo iki 2021 m. kovo 10 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. 

 dalyvauti akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“ Centro studijų ir ansamblių ugdytinius. 2021 metų sausio 13 d., 8 val. ryto visoje Lietuvoje languose 

dešimčiai minučių bus uždegamos žvakutės. 

 

 

http://www.ktkc.lt/
https://forms.gle/UTNUE67W6J1p71Yb6
http://www.ktkc.lt/

