
PATVIRTINTA 

Kauno tautinės kultūros centro  

direktoriaus 2022  m. sausio  28 d. 

įsakymu  Nr. V-17  (1.3) 

 

Kauno tautinės kultūros centras 

2022 metų vasario mėn. veiklos planas 

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

1.  Metodinės veiklos darbo 

grupės pasitarimas:  

1. Dėl pavasario 

atostogų metu vaikų  

stovyklos organizavimo; 

2.  Folkloro festivalio   

,,Atataria lamzdžiai“  

mažųjų renginių 

įgyvendinimo; 

3. Dėl miesto šventės 

,,Vaikų Velykėlės“ 

programos. 

3 a.  1 d. 9 val.  Metodininkai, 

Vilija 

Kepežinskienė, 

direktorė 

Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

2.  Vadovų pasitarimas 

 

Direktorės 

kab. 

7 d. 9 val. Direktoriaus 

pavaduotojai, 

direktorė 

Vilija 

Kepežinskienė, 

direktorė 

Vilija Kepežinskienė, 

direktorė 

3.  ,,Etno valanda su knyga: 

lietuvių legendos ir 

padavimai“              

Virtualus renginys, skirtas 

Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai paminėti 

Zoom 10 d. 14.30 val. Priešmokyklinio 

ir pradinio 

ugdymo 

mokiniai. 

Registracija: http

s://forms.gle/9y8

5Sc7nngvC6Wx

Z7 

Kristina 

Kliucevičiūtė-

Mikulskienė, Dovilė 

Kulakauskienė, 

Jurgita 

Kilikauskienė 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

4.  Vadovų pasitarimas 

 

Direktorės 

kab. 

14 d. 9 val. Direktoriaus 

pavaduotojai, 

direktorė 

Vilija 

Kepežinskienė, 

direktorė 

Vilija Kepežinskienė, 

direktorė 

https://forms.gle/9y85Sc7nngvC6WxZ7
https://forms.gle/9y85Sc7nngvC6WxZ7
https://forms.gle/9y85Sc7nngvC6WxZ7
https://forms.gle/9y85Sc7nngvC6WxZ7


5.  
Edukacinis užsiėmimas 

„Užgavėnių persirengėliai. 

Kaukių gamyba“  

 

KTKC, A. 

Jakšto g. 

18 

18 d. 15 val. 
Miesto 

bendruomenė 

Judita Einikytė, 

meno vadovė,  Eglė 

Vindašienė, Dovilė 

Kulakauskienė, 

Jurgita 

Kilikauskienė, 

metodininkės 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

6.  Vadovų pasitarimas 

 

Direktorės 

kab. 

21 d. 9 val. Direktoriaus 

pavaduotojai, 

direktorė 

Vilija 

Kepežinskienė, 

direktorė 

Vilija Kepežinskienė, 

direktorė 

7.  
Virtualūs mokymai visai 

šeimai „Lietuviški metų 

ženklai: Užgavėnės“ 

Zoom 

platforma 21 d. 10 val. 
Miesto 

bendruomenė 

Kristina 

Kliucevičiūtė-

Mikulskienė, 

metodininkė 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

8.  
Edukacinis užsiėmimas 

„Užgavėnių persirengėliai. 

Kaukių gamyba“  

 

KTKC, A. 

Jakšto g. 

18 

25 d. 15 val. 
Miesto 

bendruomenė 

Judita Einikytė, 

meno vadovė,  Eglė 

Vindašienė, Dovilė 

Kulakauskienė, 

Jurgita 

Kilikauskienė, 

metodininkės 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

9.  Vadovų pasitarimas 

 

Direktorės 

kab. 

28 d. 9 val. Direktoriaus 

pavaduotojai, 

direktorė 

Vilija 

Kepežinskienė, 

direktorė 

Vilija Kepežinskienė, 

direktorė 

Parodos 

10. 5

. 

Aktorės Erikos Šuklinskienės 

pirštininių lėlių paroda „Mes 

gyvi“ 

1 a. salė ir  

virtuali 

paroda 

www.ktkc.lt 

sausis-vasaris KTKC FB 

bendruomenė 

Inga Nėnienė, Eglė 

Vindašienė, 

metodininkės 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

11.  Tapytojo Antano Andziulio 

tapybos darbų paroda 

„Spalvos ir raštai“, skirta 

Vasario 16-ajai 

2 a. salė ir  

virtuali 

paroda 

www.ktkc.lt 

vasaris-kovas KTKC FB 

bendruomenė 

Inga Nėnienė,  

Eglė Vindašienė, 

Dovilė 

Kulakauskienė 

metodininkės 

Vaida Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 

 

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


Ugdomoji priežiūra: 

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

Pateikti: 

KVIEČIAME: 

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

įstaigų mokinius dalyvauti respublikiniame kūrybiniame etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkurse „Jei prakalbėtų, daug pasakytų...‘, 

skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Norintys dalyvauti konkurse privalo iki vasario 10 d. užpildyti  el.paraiškos formą 

https://forms.gle/26LF6LDtowBM5RSC9.  Informacija: www.ktkc.lt, metodininkė Inga Nėnienė, tel. 8 699 54856, el.p. inga.neniene@ktkc.lt 

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

- 2022“ Kauno rate. Norintys dalyvauti konkurse privalo iki 2021 m. balandžio 22 d. užpildyti elektroninę paraiškos formą  

https://forms.gle/eQrMv4F5qaRXN2L9A. Informacija: www.ktkc.lt,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida Kasparavičienė, tel. 8 673 29 769, 

el.p. Vaida.kasparaviciene@ktkc.lt. 

●  9-19 metų amžiaus (3-12 klasių) mokinius dalyvauti 2022 m. mokinių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis IX“ Kauno ture Norintys 

dalyvauti konkurse privalo iki 2022 m. kovo 10 d. užpildyti  el.paraiškos formą 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeinqILHloi5D5ZyxMEU1eqjpLEyVveBUHD05lu5BGMR0qeg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=

0. Informacija: www.ktkc.lt, KTKC metodininkė Jurgita Kilikauskienė, tel. +370 673 29741, el.p. jurgita.kilikauskiene@ktkc.lt. 

● 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 privalo iki 2022 m. kovo 

15 d. užpildyti elektroninę registracijos formą https://forms.gle/UZw9e2e9sNtFstcu7. Informacija: www.ktkc.lt, metodininkė Dovilė Kulakauskienė, 

tel. 8 600 21734 el.p. dovile.kulakauskiene@ktkc.lt 

● registruotis į edukacines programas. Plačiau: http://ktkc.lt/paslaugos/edukacijos-vaikams/. Paslaugos teikiamos Kauno tautinės kultūros centre (A. 

Jakšto g. 18), KTKC etninės veiklos studijoje (Kalniečių g. 180), Kauno miesto ir rajono švietimo ugdymo įstaigose arba nuotoliniu būdu pagal 

atskirą susitarimą. Kviečiame registruotis iš anksto tel. 8 673 29 741 arba el. paštu jurgita.kilikauskiene@ktkc.lt 
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