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Kauno tautinės kultūros centras 

2022 m. sausio mėn. veiklos planas 

Eil.nr. Renginio pavadinimas Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius 

1.  Vadovų pasitarimas 

 

2 a. salė 3 d. 9 val. Direktoriaus 

pavaduotojai, 

direktorė 

Vilija 

Kepežinskienė, 

direktorė 

Vilija Kepežinskienė, 

direktorė 

2.   Orientacinis žaidimas  

„Trys karaliai atkeliavo” 

Plačiau: 

http://ktkc.lt/rengin

ys/orientacinis-

zaidimas-trys-

karaliai-atkeliavo/ 

1-6 d. Miesto 

bendruomenė 

Darbo grupės 

nariai 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

3.  Miesto šventė „Trys karaliai 

atkeliavo-visas svietas 

uždainavo” 

Nepriklausomybės 

a.-Laisvės al.-

Rotušės a. 

 

6 d. 16.30 val. Miesto 

bendruomenė 

Darbo grupės 

nariai 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

4.  Vadovų pasitarimas 

 

2 a. salė 10 d. 9 val. Direktoriaus 

pavaduotojai, 

direktorė 

Vilija 

Kepežinskienė, 

direktorė 

Vilija Kepežinskienė, 

direktorė 

5.  Metodinio darbo  grupės 

posėdis: 

1. 2021 metų metodinės 

grupės veiklos ataskaita. 

  2022 m. metinės užduotys, 

siektini rezultatai ir jų 

vertinimo rodikliai pagal 

individualų grafiką 

 

2. Dėl vaikų ir moksleivių – 

lietuvių liaudies kūrybos 

atlikėjų – konkurso 

„Tramtatulis – 2022“ Kauno 

turo nuostatų projekto.  

3 a. salė 11 d. 10 val.  Metodininkai, 

Vilija 

Kepežinskienė, 

direktorė 

Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 



3. Dėl 2022 m. Lietuvos 

moksleivių liaudies dailės 

konkurso „Sidabro 

vainikėlis“ Kauno turo 

nuostatų projekto.  

4. Einamieji reikalai 

6.  KTKC pedagogų ir jų 

ugdytinių pilietiškumo 

akcija, skirta Laisvės gynėjų 

dienai 

www.ktkc.lt 10-14 d.  Centro studijų 

ugdytiniai, 

mokytojai, 

specialistai 

Mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

 Vitalija Bajorienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

7.  Pilietinė iniciatyva 

„Atmintis gyva, nes liudija“ 

A. Jakšto g.18, 

Kalniečių g. 180, 

Kaunas 

13 d. 8-8.10 

val. 

Metodinė grupė, 

specialistai, 

administracija 

Metodinė grupė Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

8.  Vadovų pasitarimas 

 

2 a. salė 17 d. 9 val. Direktoriaus 

pavaduotojai, 

direktorė 

Vilija 

Kepežinskienė, 

direktorė 

Vilija Kepežinskienė, 

direktorė 

9.  Metodinio darbo grupės 

posėdis. 

1) Respublikinio tautosakos 

ekranizacijos konkurso 

,,Animuoju lietuvišką 

pasaką-2022“ nuostatų 

projektas 

3 a.salė 18 d.  Darbo grupė Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

10.  Vadovų pasitarimas 

 

2 a. salė 24 d. 9 val. Direktoriaus 

pavaduotojai, 

direktorė 

Vilija 

Kepežinskienė, 

direktorė 

Vilija Kepežinskienė, 

direktorė 

PARODOS 

11.  Tradicinė advento akcija 

„Laimina miestą angelai“  

 

Virtuali paroda 

www.ktkc.lt,  

video anotacija 

 

01-13 d, KTKC FB 

bendruomenė 

Dovilė 

Kulakauskienė, 

Eglė Vindašienė, 

Inga Nėnienė, 

metodininkės 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

12.  Grafikės Serenos 

Pečiūnaitytės grafikos darbų 

paroda „Pas kipšus…“ 

2 a. salė ir  

virtuali paroda 

www.ktkc.lt 

 

sausis-vasaris KTKC FB 

bendruomenė 

Inga Nėnienė, 

metodininkė 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

http://www.ktkc.lt/
http://www.ktkc.lt/


13.  Aktorės Erikos Šuklinskienės 

pirštininių lėlių paroda „Mes 

gyvi“ 

1 a. salė ir  

virtuali paroda 

www.ktkc.lt 

sausis-vasaris KTKC FB 

bendruomenė 

Inga Nėnienė, 

metodininkė 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Ugdomoji priežiūra: 

Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas ir ugdomosios veiklos priežiūra (direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vitalija Bajorienė, 

Remigijus Juknelis).  

Neformaliojo švietimo el. dienynų patikra, studijų/ansamblių grupių 2021 metų lankomumo apskaita (direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vitalija 

Bajorienė, Remigijus Juknelis, mokytojai).  

Pateikti: 

Iki sausio 10 d.  2021 m. metinių užduočių įsivertinimą  atsakingiems vadovams (specialistai, direktoriaus pavaduotojai ugdymui). 

Iki sausio 31 d. teikti siūlymus atsakingiems  darbo grupės nariams dėl 2022 m. KTKC veiklos plano priemonių. 

 

 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 akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“ Centro studijų ir ansamblių ugdytinius. 2022 metų sausio 13 d. 

● 9–19 metų amžiaus (4–12 klasių) moksleivius dalyvauti 2022 m. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso ,,Sidabro vainikėlis“ Kauno 

ture. Informaciją teikia metodininkė Jurgita Kilikauskienė, tel. +370 673 29741, el.p. jurgita.kilikauskiene@ktkc.lt,  www.ktkc.lt  

● 5-12 klasių Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų mokinius dalyvauti respublikiniame tautosakos ekranizacijos 

konkurse „Animuoju lietuvišką pasaką-2022“. Registracija sausio 24 d. - kovo 14 d. Informaciją teikia metodininkė Dovilė Kulakauskienė, 

tel. +370 600 21734, el. p. dovile.kulakauskiene@ktkc.lt,  www.ktkc.lt  
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