
 

PATVIRTINTA 

Kauno tautinės kultūros centro  

direktoriaus 2022  m. gruodžio  30 d. 

įsakymu  Nr. V-    (1.3) 

 

Kauno tautinės kultūros centras 

                                                                             2023 m. sausio mėn. veiklos planas 

Eil.nr. Renginio pavadinimas Vieta Data ir 

laikas 

Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius 

1.  
Mokinių registro duomenų 

atnaujinimas    

KTKC, A. Jakšto g. 

18 

1-10 d. Mokytojai Mokytojai, 

metodininkė 

Nijolė 

Kvietkienė  

Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, laikinai 

atliekanti 

direktoriaus pareigas 

2.   Orientacinis žaidimas  „Trys 

karaliai atkeliavo” 

https://ktkc.lt/rengi

nys/trys-karaliai-

atkeliavo-visas-

svietas-uzdainavo/ 

 

1-8 d.   

Miesto 

bendruomenė 

Darbo grupės 

nariai 

Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,laikinai 

atliekanti 

direktoriaus pareigas 

3.  Edukacijų ciklas  „Tradicinis 

audimas: juostos“ 

Etninės veiklos 

studija, Kalniečių 

g. 180 

3, 10, 24, 

31 d. 

10.30 val. 

Miesto 

bendruomenė, 

registracija  

https://forms.gle/f

hTWsTTYSjgUTh

Dw6 

Inga Nėnienė, 

metodininkė 

Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, laikinai 

atliekanti 

direktoriaus pareigas 

4.  Vakarojimai su folkloro 

ansambliu „Jotija“ 

Etninės veiklos 

studija, Kalniečių 

g. 180 

3, 10, 17, 

24, 31 d. 

18 val. 

Miesto 

bendruomenė 

Inga Nėnienė, 

metodininkė 

Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, laikinai 

atliekanti 

direktoriaus pareigas 



5.  Miesto šventė „Trys karaliai 

atkeliavo-visas svietas 

uždainavo” 

Laisvės al.-Rotušės 

a. 

 

6 d. 18 

val. 

Miesto 

bendruomenė 

Darbo grupės 

nariai 

Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, laikinai 

atliekanti 

direktoriaus pareigas 

6.  Vadovų pasitarimas 

 

KTKC, A.Jakšto g. 

18 

9 d. 9 val. Administracija Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

laikinai 

atliekanti 

direktoriaus 

pareigas 

Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, laikinai 

atliekanti 

direktoriaus pareigas 

7.  Metodinio darbo  grupės 

posėdis: 

1. 2022 metų metodinės grupės 

veiklos ataskaita. 

 2. 2023 m. metinės užduotys, 

siektini rezultatai ir jų vertinimo 

rodikliai pagal individualų 

grafiką 

3. Dėl projektų rengimo LKT 

4. Einamieji reikalai 

3 a. salė 17 d. 10 

val.  

Metodininkai Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

laikinai 

atliekanti 

direktoriaus 

pareigas 

Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, laikinai 

atliekanti 

direktoriaus pareigas 

8.  
Darbo grupės posėdis dėl 2023 

metų Centro veiklos plano 

rengimo 

KTKC, A. Jakšto 

g. 18 

19 d. 9 

val.  

Darbo grupė Mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, laikinai 

atliekanti 

direktoriaus pareigas 



9. 9

.   

Lankomumo apskaitos gerinimas 

studijų/ansamblių ugdytinių 

lankomumą žymint 

skaitmenizuotu būdu  elektroninio 

lankomumo sistemoje 

Studijų/ansamblių 

užsiėmimų vietose 

(Centro buveinėse, 

bendrojo ugdymo 

mokyklose) 

1-30 d. Studijų/ 

ansamblių  

ugdytiniai, 

mokytojai 

Mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Vitalija 

Bajorienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

10.  Įtraukusis ugdymas vykdomose 

Centro neformaliojo vaikų 

švietimo programose 

Studijų/ansamblių 

užsiėmimų vietose 

(Centro buveinėse, 

bendrojo ugdymo 

mokyklose) 

1-30 d. Studijų/ 

ansamblių  

ugdytiniai, 

mokytojai 

Mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Vitalija 

Bajorienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

11.  Mokytojų veiklos stebėjimas ir 

analizavimas,  el. dienyno  

,,Mano dienynas” pildymas, 

administravimas, priežiūra      

KTKC, A. Jakšto g. 

18 

1-30 d. Mokytojai Mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Remigijus Juknelis 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

12.  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 Vitalija Bajorienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

13.  Etnologės Ingos Nėnienės 

fotografijų parodos 

„Etnografinių ekspedicijų 

takais“ pristatymas 

KTKC, A.Jakšto g. 

18, I a. salė 

13 d. 

17.30 

Miesto 

bendruomenė 

Dovilė 

Kulakauskienė, 

metodininkė 

 

Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, laikinai 

atliekanti 

direktoriaus pareigas 

14.  Vadovų pasitarimas 

 

KTKC, A.Jakšto g. 

18 

16 d. 9 

val. 

Administracija Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

laikinai 

atliekanti 

Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, laikinai 

atliekanti 

direktoriaus pareigas 



direktoriaus 

pareigas 

15.  „Pasirengimas 2023 m. vaikų ir 

moksleivių – liaudies kūrybos 

atlikėjų – konkursui 

„Tramtatulis“ (dainavimas)“ (6 

val.) 

 

 

KTKC, A. Jakšto g. 

18 

20 d. 13 

val. 

Registracija 

https://www.kpkc.

lt/renginiai/pasiren

gimas-2023-m-

vaiku-ir-

moksleiviu-

liaudies-kurybos-

atlikeju-

konkursui-

tramtatulis-

dainavimas-6-val/ 

Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

laikinai 

atliekanti 

direktoriaus 

pareigas 

 

 

Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, laikinai 

atliekanti 

direktoriaus pareigas 

 

 

16.  Vadovų pasitarimas 

 

KTKC, A.Jakšto g. 

18 

23 d. 9 

val. 

Administracija Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

laikinai 

atliekanti 

direktoriaus 

pareigas 

Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, laikinai 

atliekanti 

direktoriaus pareigas 

17.  „Pasirengimas 2023 m. vaikų ir 

moksleivių – liaudies kūrybos 

atlikėjų – konkursui 

„Tramtatulis“ (instrumentinis 

muzikavimas)“ 

 

 

KTKC, A. Jakšto 

g.18 

27 d. 13 

val. 

Registracija: 

https://www.kpkc.

lt/renginiai/pasiren

gimas-2023-m-

vaiku-ir-

moksleiviu-

liaudies-kurybos-

atlikeju-

konkursui-

tramtatulis-

instrumentinis-

muzikavimas-6-

val/ 

Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

laikinai 

atliekanti 

direktoriaus 

pareigas 

 

Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, laikinai 

atliekanti 

direktoriaus pareigas 

 

 



18.  Vykdomos etnokultūrinės 

edukacinės programos 

Pagal poreikį  1-30 d. Mokiniai Metodininkai, 

meno vadovai 

Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, laikinai 

atliekanti 

direktoriaus pareigas 

PARODOS 

19.  Tradicinės advento akcijos 

paroda „Laimina miestą 

angelai“  

 

Virtuali paroda 

www.ktkc.lt 

 

Nuo 2022 

m. 

gruodžio 

14 d. iki 

2023 m. 

sausio 13 

d.  

KTKC ugdytiniai 

ir miesto 

bendruomenė 

Dovilė 

Kulakauskienė, 

Eglė 

Vindašienė, 

metodininkės 

Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, laikinai 

atliekanti 

direktoriaus pareigas 

20.  Serenos Pečiūnaitytės personalinė 

animalistinės kūrybos paroda 

„Šarangė varangė po suolu 

susirangė“  

KTKC, A. Jakšto g. 

18., I a. 

Iki sausio 

12 d. 

KTKC ugdytiniai 

ir miesto 

bendruomenė 

Dovilė 

Kulakauskienė, 

metodininkė 

Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, laikinai 

atliekanti 

direktoriaus pareigas 

21.  
Elmiros Bielialiovos darbų 

paroda „Tradiciniai liaudies 

kostiumai Lietuvoje“  

 

KTKC, A. Jakšto g. 

18. 

Iki sausio 

31 d. 

KTKC ugdytiniai 

ir miesto 

bendruomenė 

Dovilė 

Kulakauskienė, 

metodininkė 

Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, laikinai 

atliekanti 

direktoriaus pareigas 

22.  Panevėžio miesto ir rajono 

tautodailininkų darbų paroda 

„Panevėžys laiko tėkmėje“  

KTKC, A. Jakšto g. 

18., II a. 

Iki 2023 

sausio 3 d. 

KTKC ugdytiniai ir 

miesto bendruomenė 

Dovilė 

Kulakauskienė, 

metodininkė 

Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, laikinai 

atliekanti 

direktoriaus pareigas 

http://www.ktkc.lt/


23. 5 Tautodailininkės Gražinos 

Šaparnienės darbų (tradicinių 

pirštinių) paroda „Senolių raštų 

magija“ 

KTKC, A. Jakšto g. 

18., II a. 

Sausio 4 

d. - 

vasario 27 

d. 

KTKC ugdytiniai ir 

miesto bendruomenė 

Dovilė 

Kulakauskienė, 

metodininkė 

Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, laikinai 

atliekanti 

direktoriaus pareigas 

24.  Etnologės Ingos Nėnienės 

fotografijų paroda 

„Etnografinių ekspedicijų 

takais“  

KTKC, A. Jakšto g. 

18., I a. 

Sausio 13 

d. - 

vasario 27 

d. 

KTKC ugdytiniai ir 

miesto bendruomenė 

Dovilė 

Kulakauskienė, 

metodininkė 

Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, laikinai 

atliekanti 

direktoriaus pareigas 

25.  Tautodailės studijos „Šlamutis“ 

archyvo piešinių paroda 

„Žiemos šėlsmas“  

KTKC, Kalniečių  

g. 180  

Iki sausio 

31 d.  

KTKC ugdytiniai ir 

miesto bendruomenė 

Inga Nėnienė, 

metodininkė 

Vaida 

Kasparavičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, laikinai 

atliekanti 

direktoriaus pareigas 

 

 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. Registracija iki vasario 10 d.  https://forms.gle/LJ9LKNJFF5v1avoQ8. Informacija: 

www.ktkc.lt, tel. 8 699 54856.  

● neformalaus švietimo įstaigų, muzikos ir meno mokyklų, kultūros centrų, įvairių tipų mokyklų atlikėjus, grojančius tradicinėmis kanklėmis, 

kanelėmis, kantelėmis, kuoklėmis, bandūromis, tradiciniais pučiamaisiais instrumentais, cimbolais, armonikomis, bandonijomis, smuikais 

dalyvauti I tarptautiniame tradicinių muzikos instrumentų jaunųjų atlikėjų konkurse „Gaidų išdaigos“. Konkurso laikas: „Gaidų išdaigos“ vyks 

2023 m. vasario 14 d. 11 val. Registracija iki 2023 m. sausio 9 d., paraiškas siųsti el. p. vale.derviniene@gmail.com . Plačiau www.ktkc.lt 

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

„Tramtatulis-2023“. Konkurso laikas: 2023 m. kovo 17 d. 11 val. –  3-6 metų vaikai; 13 val. –  7-19 metų mokiniai. Registracija: iki 2023 m. 

vasario 28 d. užpildyti dalyvio elektroninę paraišką  https://forms.gle/Y4abUSaKwErCzfQ18 ). Pasiruošimo konkursui mokymai  vyks 2023 

m. sausio 20, 27 d. ir vasario 10, 24 d.. Registracija: www.kpkc.lt 

 

 

https://forms.gle/LJ9LKNJFF5v1avoQ8
http://www.ktkc.lt/

