
TVIRTINU

direktorė

________________

Jolanta Budrienė

2020-03-31

Data Savaitės diena Valandos Renginio pavadinimas Atsakingas Dalyvauja Vieta

9.00 KVLC administracijos pasitarimas Jolanta Budrienė, 

direktorė

KVLC 

administracija

Konferencinis 

pokalbis 

platformoje 

Zoom10.00 Skyrių vedėjų pasitarimas KVLC administracija Skyrių vedėjai Konferencinis 

pokalbis 

platformoje 

Zoom
Neformaliojo švietimo renginių 

organizavimo mokytojų, 

neformaliojo vaikų švietimo 

mokytojų, metodinių grupių 

pasitarimai, konsultacijos

KVLC administracija Skyrių vedėjai, 

neformaliojo 

švietimo renginių 

organizavimo 

mokytojai, 

neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai 

Konferencinis 

pokalbis 

platformoje 

Zoom, uždara 

Facebook grupė 

„KVLC 

mokytojai“, el. 
Darbuotojų metiniai pokalbiai KVLC administracija KVLC darbuotojai Konferencinis 

pokalbis 

platformoje 

Zoom
2020-04-15 Ketvirtadienis 12,00 Metodinės tarybos posėdis Vilma Domarkienė, 

metodinės tarybos 

pirmininkė

KVLC metodinės 

Tarybos nariai

Konferencinis 

pokalbis 

platformoje 

Zoom

2020-04-02

Ketvirtadienis

11,00

Dalia Mačiulienė Jolanta Budrienė, 

direktorė

Dalia Mačiulienė, 

skyriaus vedėja

Konferencinis 

pokalbis 

platformoje 

Zoom

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

Antradieniais, trečiadieniais, 

ketvirtadieniais, penktadieniais

Antradieniais, trečiadieniais, 

ketvirtadieniais, penktadieniais

Pagal poreikį

Pagal atskirą grafiką

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO 2020 METŲ BALANDŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

POSĖDŽIAI, SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI

INDIVIDUALŪS POKALBIAI SU SKYRIŲ VEDĖJAIS



2020-04-02

Ketvirtadienis

13,00

Jolanta Baipšienė Jolanta Budrienė, 

direktorė

Jolanta Baipšienė, 

skyriaus vedėja

Konferencinis 

pokalbis 

platformoje 

Zoom

2020-04-02

Ketvirtadienis

14,00

Modesta Vainorienė Jolanta Budrienė, 

direktorė

Modesta 

Vainorienė, skyriaus 

vedėja

Konferencinis 

pokalbis 

platformoje 

Zoom

2020-04-03

Penktadienis

11,00

Paulius Barzinskis Jolanta Budrienė, 

direktorė

Paulius Barzinskis, 

skyriaus vedėja

Konferencinis 

pokalbis 

platformoje 

Zoom

2020-04-03

Penktadienis

14,00

Vaida Valinskienė Jolanta Budrienė, 

direktorė

Vaida Valinskienė, 

skyriaus vedėja

Konferencinis 

pokalbis 

platformoje 

Zoom

Dailės būrelio „Ultramarinas“ 

mokinių piešinių paroda „Spalvų 

šokis“

Rimvydas Kušlys, 

neformaliojo vaikų 

švietimo (dailės) 

mokytojas

KVLC klubo 

„Saulutė“ dailės 

būrelio 

„Ultramarinas“ 

mokiniai

Klaipėdos 

apygardos 

teismas H. 

Manto g. 26

2020-04-06 Pirmadienis 14.00 Dailės būrelio „Vėtrungė“ mokinių 

piešinių paroda skirta akcijai, 

padėkoti gydymo įstaigų 

darbuotojams  „Ačiū, kad esate“

Aurelija 

Mačerinskienė, 

neformaliojo vaikų 

švietimo (dailės) 

mokytoja

KVLC klubo 

„Želmenėlis“ dailės 

būrelio „Vėtrungė“ 

mokiniai

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio 

centro ir Atvirų 

vaikų erdvių 

Facebook 

paskyros2020-04-06 Pirmadienis 17,30 Virtuali darbų paroda „Madingas 

spalvų koliažas“

Augustina Norvilė, 

neformaliojo vaikų 

švietimo (šokio) 

mokytoja 

KVLC klubo 

„Liepsnelė“ mados 

ir šokio būrelio 

mokiniai

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio 

centro Facebook 

paskyra

2020-04-10 Penktadienis Virtuali piešinių paroda „Pavasario 

etiudai“

Jelena Michno, 

neformaliojo vaikų 

švietimo (dailės) 

mokytoja

KVLC klubo 

„Liepsenė“ dailės 

būrelio „Spalvų 

paslaptys“ mokiniai

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio 

centro Facebook 

paskyra

2020-04-01 - 2020-04-30

ORGANIZUOJAMOS PARODOS



2020-04-17 Penktadienis 15.00 Virtuali kūrybinės keramikos būrelio 

paroda „lndai margučiai“

Živilė Malūkaitė, 

neformaliojo vaikų 

švietimo (keramikos) 

mokytoja

KVLC klubo 

„Liepsnelė“ 

kūrybinės 

keramikos būrelio 

„Molinė pėda“ 

mokiniai

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio 

centro Facebook 

paskyra

2020-04-20 Pirmadienis 17.00 Nuotolinė vaikų paroda „Skambantys 

namai“

Julija Petrikaitė, 

neformaliojo vaikų 

švietimo (muzikos) 

mokytoja

KVLC klubo 

„Želmenėlis“ 

muzikos būrelio 

„POP SING“, klubo 

„Švyturys“ muzikos 

būrelio „Muzika 

kartu“ mokiniai

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio 

centro Facebook 

paskyra

2020-04-22 Trečiadienis 14,00 Virtuali Eimanto Petriko karpinių 

paroda „Karpinių žaismas“

Ramunė Sinkevičienė, 

neformaliojo vaikų 

švietimo (amatų) 

mokytoja

KVLC klubo 

„Liepsnelė“ dailųjų 

amatų būrelio 

„Krapštukai“ 

mokinys Eimantas 

Petrikas

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio 

centro Facebook 

paskyra

eTwinning tarptautinis projektas 

„Strive”

Virgina Kerdokienė, 

neformaliojo vaikų 

švietimo (anglų 

kalbos) mokytoja

KVLC klubo 

„Želmenėlis“ anglų 

kalbos būrelio 

mokiniai

eTwinning 

platforma

Akcija skirta padėkoti gydymo 

įstaigų darbuotojams „Ačiū, kad 

esate“

Virginija 

Palubinskytė, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja

KVLC 

bendruomenė 

(dalyvauti gali visi 

norintys prisidėti 

prie akcijos)

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio 

centro ir Atvirų 

vaikų erdvių 

Facebook 

paskyros2020-04-03, 

10, 17

Penktadienis 15.00 Renginių ciklas „Atrieda Velykėlės“  Olga Jurėnė, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja

KVLC 

bendruomenė

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio 

centro ir Atvirų 

vaikų erdvių 

Facebook 

paskyros

KONKURSAI, KONCERTAI, FESTIVALIAI, ŠVENTĖS, PROJEKTAI, IŠVYKOS, AKCIJOS

2020 m. kovo - gegužės mėn.

2020 m. balandžio - gegužės mėn.



2020-04-06 Pirmadienis 15.00 Namų šešėlių teatro spektaklio 

„Pagrandukas“ premjera

Miglė Martynova, 

neformaliojo vaikų 

švietimo (teatro) 

mokytoja 

KVLC kklubo 

„Liepsnelė“ teatro 

būrelio „Palėpė“ 

mokiniai

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio 

centro Facebook 

paskyra

2020-04-24 Penktadienis 15.00 Akcija. Rūkymo žala sau ir 

aplinkiniams „Nepūsk dūmų pūsk 

burbulus“

Olga Jurėnė, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja

KVLC 

bendruomenė

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio 

centro ir Atvirų 

vaikų erdvių 

Facebook 

paskyros2020-04-27 Pirmadienis 14.00 Akcija „Darom“. Pradėk nuo savęs, 

apsišvarink namus.

 Olga Jurėnė, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja

KVLC 

bendruomenė

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio 

centro ir Atvirų 

vaikų erdvių 

Facebook 

paskyros2020-04-28 Klubo „Žuvėdra“ garso technologijų 

būrelio „Garsų planeta“ mokinio 

Fausto Pociaus autorinis audio 

vizualinis projektas „Jungtis“

Martynas Jankevičius, 

neformaliojo vaikų 

švietimo (muzikos) 

mokytojas

KVLC klubo 

„Žuvėdra“ garso 

technologijų būrelio 

„Garsų planeta“ 

mokiniai

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio 

centro Facebook 

paskyra

2020-04-29 Trečiadienis 15.00,   

17.40 

„Proto mūšis“, skirtas paminėti 

tarptautinei šokio dienai

Odeta Tkačenko, 

neformaliojo vaikų 

švietimo (šokio) 

mokytoja

KVLC klubo 

„Želmenėlis“ šokio 

būrelio „Atedo“ I, II 

grupių mokiniai 

Facebook 

mokinių ir tėvų 

grupės 

2020-04-28 Antradienis 15.00 Atvira kūrybos pamoka „Kaip iš 

nieko padaryti kažką“  

Olga Jurėnė, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytoja 

KVLC 

bendruomenė

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio 

centro ir Atvirų 

vaikų erdvių 

Facebook 

paskyros

ATVIROS PAMOKOS

BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS

Antradienis



2020-04-01, 

02

Kūrybinės dirbtuvės šokio būrelio 

„Step“ mokinių tėvams

Emilija Kinčiūtė, 

neformaliojo vaikų 

švietimo (šokio) 

mokytoja

KVLC klubo 

„Saulutė“ šokio 

būrelio „Step“ 

mokiniai ir tėvai

Nuotoliniu būdu

2020-04-02 Kūrybinės šokio dirbtuvės „Šokame 

kartu“

Lina Vaitkutė, 

neformaliojo vaikų 

švietimo (šokio) 

mokytoja

KVLC klubo 

„Žuvėdra“ šokio 

būrelio „Rio“ I 

grupės tėvai ir 

vaikai

Zoom platforma

2020-04-07 Kūrybinės dirbtuvės Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro bendruomenei 

„Velykų puošmenos“

Svetlana Grotuzienė, 

neformaliojo vaikų 

švietimo (floristikos) 

mokytoja

KVLC 

bendruomenė

Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio 

centro Facebook 

paskyra

2020-04-27/30 Kūrybinės robotikos dirbtuvės „Lego 

išmanusis miestas“

Laima Jašinskaitė, 

neformaliojo vaikų 

švietimo (IT, 

matematikos) 

mokytoja

KVLC klubo 

„Žuvėdra“ 

informacinių 

technologijų būrelio 

„Robotika“ tėvai ir 

vaikai

Uždara robotikos 

būrelio Facebook 

paskyra

Būrelių ir AVE veiklos stebėsena Skyrių vedėjai Neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai, 

neformaliojo 

švietimo renginių 

organizavimo 

mokytojai

Nuotoliniu būdu, 

virtualios 

mokymo(si) 

aplinkos, 

socialiniai 

tinklai, Centro 

interneto 

svetainė

KVLC darbuotojai

KVLC darbuotojai

PATEIKTI:

per 3 darbo dienas nuo išvykos

Raštinės administratoriui el. paštu  

info@kvlc.lt arba popierinis variantas 

– originalas

Organizuojamų išvykų komandiruotės 

dokumentai 

Direktoriaus pavaduotojui ūkio ir 

bendriesiems klausimams (popierinis 

variantas – originalas)

STEBĖSENA

Trečiadienis, ketvirtadienis

Pirmadienis-ketvirtadienis

2020-04-01 - 2020-04-30

prieš 7 darbo dienas Kvalifikacijos tobulinimo prašymai 

Ketvirtadienis

Antradienis

mailto:%20info@kvlc.lt
mailto:%20info@kvlc.lt
mailto:%20info@kvlc.lt


Skyrių vedėjai

Skyrių vedėjai

Skyriaus vedėjai, 

dokumentų 

koordinavimo 

specialistė

Skyrių vedėjai

Skyrių vedėjai, 

neformaliojo švietimo 

renginių organizavimo 

mokytojai

Skyrių vedėjai

Skyrių vedėjai, 

neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai

KVLC darbuotojai

Duomenų bazės specialistui el. paštu 

registrai.kvlc@gmail.com, raštinės 

administratoriui el. paštu  info@kvlc.lt

Direktoriaus pavaduotojui ūkio ir 

bendriesiems klausimams el. paštu 

ukiodalis@kvlc.lt 

Pildyti per GOOGLE DISC

Centro interneto svetainės stebėsena, duomenų 

atnaujinimas

Gautos PVM sąskaitos-faktūros

1. Mažos vertės viešojo pirkimo pažymos

Direktoriaus pavaduotojui ūkio ir 

bendriesiems klausimams (popierinis 

variantas - originalas)

Direktoriaus pavaduotojui ūkio ir 

bendriesiems klausimams el. paštu 

ukiodalis@kvlc.lt (skanuotą su 

parašais)

Skyrių vedėjai

2. Atsargų nurašymo ar įvedimo į apskaitą aktai

Išvykusių mokinių (pagal būrelius ir grupes) 

sąrašai (pagal pateiktas formas)

Raštinės administratoriui el. paštu   

info@kvlc.lt ir duomenų bazės 

specialistui el. paštu 

registrai.kvlc@gmail.com arba 

popierinis variantas – originalas

Skyrių vedėjai, neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai, dokumentų 

koordinavimo specialistas (el. versija)

Pildyti per GOOGLE DISC

2020-04-29

Prašymo gavimo dieną Prašymai dėl mokymo sutarties nutraukimo, 

atlyginimo mažinimo/ užskaitymo/ perkėlimo, 

permokos perkėlimo/ grąžinimo

2020-04-15 Mokinių mokesčiai už mokslą: permokų, įmokų, 

skolų analizė

2020-04-26

2020-04-26

2020-04-24

iki 2020-04-03

iki 2020-04-24 Gegužės mėnesio klubo veiklos ir AVE planai

Pažyma apie sunaudotą vandenį / elektrą

Mokinių suvestinė 2020-03-31 duomenimis

Nuolat Skyriaus vedėjai Modestai Vainorienei 

el. paštu 

modesta.vainoriene@gmail.com

mailto:ukiodalis@kvlc.lt
mailto:ukiodalis@kvlc.lt
mailto:ukiodalis@kvlc.lt
mailto:ukiodalis@kvlc.lt
mailto:ukiodalis@kvlc.lt
mailto:ukiodalis@kvlc.lt
mailto:ukiodalis@kvlc.lt
mailto:modesta.vainoriene@gmail.com
mailto:modesta.vainoriene@gmail.com
mailto:modesta.vainoriene@gmail.com


KVLC darbuotojai

KVLC darbuotojai

Parengė

l.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Modesta Vainorienė

2020-03-31

Duomenys atnaujinami raštu pateikus 

prašymą raštinės administratoriui

Nuolat Informacija interneto svetainei, socialiniam 

tinklui „Facebook“

Nuolat Pasikeitus telefono numeriui, el. paštui, banko 

sąskaitos numeriui, kitiems asmens duomenims 

(pavardės keitimas, paso galiojimas, faktinės 

gyvenamosios vietos adresas, neįgaliojo 

pažymėjimas, vaiko gimimo įrašas ir kt.), įgijus 

išsilavinimą, kvalifikacinę kategoriją; pateikti 

pasikeitus ar naujai įgytus: asmens medicininę 

knygelę, pirmosios pagalbos mokymų 

pažymėjimą, higienos įgūdžių mokymų 

pažymėjimą (pagrindinėje darbovietėje dirbantys 

– originalus, nepagrindinėje – kopijas) ir turizmo 

pažymėjimą (kopiją).

Skyriaus vedėjai Modestai Vainorienei 

el. paštu 

modesta.vainoriene@gmail.com

mailto:modesta.vainoriene@gmail.com
mailto:modesta.vainoriene@gmail.com
mailto:modesta.vainoriene@gmail.com

