
TVIRTINU

direktorė

Jolanta Budrienė

2021-10-29

Data Savaitės diena Valandos Renginio pavadinimas Atsakingas Dalyvauja Vieta

Centro* 2022 metų veiklos 

plano rengimo darbo grupės 

pasitarimai

Jolanta Budrienė, direktorė, darbo 

grupės pirmininkė

Darbo grupės nariai Teams platforma

2021-11-04 Ketvirtadienis 9.30 Mokytojų tarybos posėdis Jolanta Budrienė, direktorė Centro* pedagoginiai 

darbuotojai

Teams platforma

2021-11-08 Pirmadienis 11.00 Centro* tarybos mokytojų 

atstovų pasitarimas

Jolanta Budrienė, direktorė Centro* tarybos mokytojų 

atstovai

Teams platforma

2021-11-08 Pirmadienis 12.00 Klaipėdos vaikų laisvalaikio 

centro mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų (išskyrus 

psichologus) atestacijos 

komisijos posėdis

Jolanta Budrienė, atestacijos 

komisijos pirmininkė, Vaida 

Valinskienė, atestacijos komisijos 

sekretorė

Komisijos nariai: Emilija 

Raukienė, Dalia 

Mačiulienė, Violeta 

Kukienė, Birutė 

Mažonienė

Teams platforma

2021-11-09 Antradienis 10.00 Direkcinis posėdis ūkio ir 

personalo klausimais

Jolanta Budrienė, direktorė, Sigita 

Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja 

ūkio ir bendriesiems klausimams, 

Dovilė Vasiliauskienė, raštinės 

administratorė

Administracija Teams platforma

Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro

KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO 2021 METŲ LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

POSĖDŽIAI, SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI

Pagal atskirą grafiką
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2021-11-16 Antradienis 10.00 Direkcinis posėdis mokinių 

klausimais

Jolanta Budrienė, direktorė, Modesta 

Vainorienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, Renata Kapočienė, 

duomenų bazės specialistė

Administracija Teams platforma

2021-11-23 Antradienis 10.00 Direkcinis vedėjų posėdis 

veiklos planavimo klausimais

Jolanta Budrienė, direktorė, Sigita 

Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja 

ūkio ir bendriesiems klausimams, 

Modesta Vainorienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui

Administracija Teams platforma

2021-11-30 Antradienis 10.00 Direkcinis posėdis finansų 

klausimais

Jolanta Budrienė, direktorė, Birutė 

Kavaliauskienė, dokumentų 

koordinavimo specialistė

Administracija Teams platforma

2021-11-30 Antradienis 12.00 Darbuotojų mėnesio veiklos 

vertinimo darbo grupės posėdis

Jolanta Budrienė, direktorė Komisijos nariai Teams platforma

2021-11-03 Trečiadienis 13.00 Centro* užsienio kalbų ir teatro 

metodinės grupės susirinkimas

Jelena Osipkova, neformaliojo vaikų 

švietimo (anglų kalba) mokytoja, 

užsienio kalbų ir teatro metodinės 

grupės pirmininkė

Užsienio kalbų ir teatro 

mokytojų metodinės 

grupės nariai

Teams platforma

2021-11-08 Pirmadienis 12.00 Centro* dailės mokytojų 

metodinės grupės susirinkimas 

dėl 2022 m. veiklos planavimo

Jelena Michno, NVŠ*** (dailė) 

mokytoja, dailės mokytojų metodinės 

grupės pirmininkė

Dailės mokytojų 

metodinės grupės nariai

Teams platforma

2021-11-25 Ketvirtadienis 10.00 Klaipėdos miesto neformaliojo 

vaikų švietimo įstaigų 

direktoriaus pavaduotojų 

ugdymui, skyrių vedėjų ir 

metodininkų metodinio būrelio 

posėdis

Vaida Valinskienė, skyriaus vedėja Modesta Vainorienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, skyrių vedėjai

Teams platforma

MOKYTOJŲ METODINIŲ BŪRELIŲ SUSIRINKIMAI, KITI METODINIAI RENGINIAI
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10.00-

11.00

Direktorė Jolanta Budrienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Modesta Vainorienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir 

bendriesiems klausimams

Individualūs pokalbiai su skyrių 

vedėjais klubo veiklos 

organizavimo klausimais

Centro* administracija Skyrių vedėjai Teams platforma

Individualūs pokalbiai-

konsultacijos su 

besiatestuojančiais mokytojais

Jolanta Budrienė, direktorė, 

atestacinės komisijos pirmininkė, 

Vaida Valinskienė, skyriaus vedėja, 

atestacinės komisijos sekretorė

2021-2023 m. 

besiatestuojantys  

mokytojai

Teams platforma

2021-11-11 Ketvirtadienis 8.30-15.00 Respublinkinė „AcceleratoX 

bootcamp. Challenge of 

callenge Junior online 

bootcamp“ stovykla 

Laimutė Gegeckienė, 

NVŠ***(ekonomika) mokytoja 

ekspertė

Centro* klubo 

„Liepsnelė“ ekonomikos 

būrelio „Ekonomika 

aktyviau“ mokiniai

Nuotoliniu būdu

2021-11-25 Ketvirtadienis 16.45 Atvira šokio pamoka „Floor 

work“  technika šiuolaikinio 

šokio pamokoje“

Odeta Tkačenko, NVŠ*** (šokis) vyr. 

mokytoja

Pageidaujantys mokytojai Centro* klubas 

„Želmenėlis“    

2021-11-10 Trečiadienis 15.00 Integruota pamoka „Gamtinių 

medžiagų panaudojimas 

šarados žaidime“

Rasa Varanauskienė, NŠ** (renginių 

organizavimas) mokytoja, Kristina 

Samalienė, NVŠ*** (floristika) 

mokytoja

Centro* klubo „Saulutė“ 

Atvirų vaikų erdvių ir 

floristikos būrelio „Žiedė“ 

mokiniai

Centro* klubas 

„Saulutė“

2021-11-18 Ketvirtadienis 16.00 Integruota patyriminė 

interaktyvi pamoka „Ruduo 

eina pas žiemą“

Olga Jurėnė, NŠ** (renginių 

organizavimas) mokytoja, Birutė 

Mažonienė NVŠ*** (teatras) 

mokytoja

Centro* klubo 

„Draugystė“ atvirų vaikų 

erdvių ir teatro būrelio 

„Teatriukas A“ mokiniai

Centro* klubas 

„Draugystė“

ATESTACIJA

Pagal atskirą grafiką

ATVIROS PAMOKOS

INTEGRUOTOS PAMOKOS

Individualios konsultacijos 

telefonu

INDIVIDUALŪS POKALBIAI, KONSULTACIJOS

tel. (846) 41 24 16

tel. (846) 44 29 21

 Pirmadienis - penktadienis

tel. (846) 21 28 84

 16.00-

17.00

STOVYKLOS

Pagal atskirą grafiką
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2021-11-26 Penktadienis 15.00 Integruota pamoka „Pasakų 

herojai“

Birutė Mažonienė NVŠ*** (teatras) 

mokytoja, Giedrė Kusaitė, NVŠ*** 

(anglų kalba) mokytoja

Centro* klubo „Švyturys“ 

teatro būrelio 

„Vaidinukas“ ir anglų 

kalbos būrelio 

„Speakeasy“ mokiniai

Centro* klubas 

„Švyturys“

2021-11-10 Trečiadienis 17.40 Keramikos būrelis ,,Šakar 

makar" II grupės stebėjimas

Dovilė Uogintienė l.e.p. skyriaus 

vedėja, Raimonda Švickienė NVŠ*** 

(keramika) mokytoja

Centro* klubo 

„Liepsnelė“ keramikos 

būrelio „Šakar makar“ II 

grupės mokiniai

Centro* klubas 

„Liepsnelė“      

2021-11-16 Antradienis 14.00 Šachmatų būrelio 

„Cugcvangas“ I grupės 

stebėjimas

Paulius Barzinskis, skyriaus vedėjas, 

Ana Borisovaitė, NVŠ*** 

(šachmatai) mokytoja

Centro* klubo 

„Želmenėlis“ šachmatų 

būrelio „Cugcvangas“ I 

grupės mokiniai

Centro* klubas 

„Želmenėlis“

2021-11-16 Antradienis 14.45 Ukulelės būrelio „4 stygos“ I 

grupės stebėjimas 

Emilija Raukienė, skyriaus vedėja, 

Jevgenij Sege, NVŠ*** (muzika) 

mokytojas

Ukulelės būrelio „4 

stygos“ I grupės mokiniai

Centro* klubas 

„Saulutė“

2021-11-17 Trečiadienis 15.00 Dailės būrelio„Vėtrungė“ III 

grupės stebėjimas

Paulius Barzinskis, skyriaus vedėjas, 

Aurelija Mačerinskinė, NVŠ*** 

(dailė) mokytoja

Centro* klubo 

„Želmenėlis“ Šachmatų 

būrelio „Vėtrungė“ III 

grupės mokiniai

Centro* klubas 

„Želmenėlis“

2021-11-17 Trečiadienis 15.40 Perkusijos būrelio „Stakato“ 

pamokos stebėjimas

Dalia Mačiulienė, skyriaus vedėja, 

Bernardas Zakaras, NVŠ*** (muzika) 

mokytojas

Centro* klubo 

„Draugystė“ perkusijos 

būrelio „Stakato“  

mokiniai

Centro* klubas 

„Draugystė“

2021-11-17 Trečiadienis 17.40 Dailės būrelio„Mozaika“ I 

grupės stebėjimas

Jolanta Baipšienė, skyriaus vedėja, 

Violeta Kukienė, NVŠ*** (dailė) 

mokytoja metodininkė

Centro* klubas 

„Švyturys“ dailės 

būrelio„Mozaika“ I 

grupės mokiniai

Centro* klubas 

„Švyturys“      

2021-11-18 Ketvirtadienis 16.00 Robotikos būrelio „Legotika“ II 

grupės stebėjimas 

Emilija Raukienė, skyriaus vedėja, 

Vaiva Jokšienė, NVŠ*** (robotika) 

mokytoja

Robotikos būrelio 

„Legotika“ II grupės 

mokiniai

Centro* klubas 

„Saulutė“

PAMOKŲ STEBĖJIMAS
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2021-11-18 Ketvirtadienis 16.00 Dekoratyvinės plastikos būrelio 

„Kūrybos bitė“ pamokos 

stebėjimas

Vaida Valinskienė, skyriaus vedėja, 

Jurgita Lukminienė, NVŠ*** 

(keramika, dekoratyvinė plastika) vyr. 

mokytoja

Centro* klubo „Žuvėdra“ 

dekoratyvinės plastikos 

būrelio „Kūrybos bitė“ 

būrelio mokiniai

Centro* klubas 

„Žuvėdra“    

2021-11-18 Ketvirtadienis 16.00 Vokalo būrelio „Dstudio“ III 

grupės pamokos stebėjimas

Dalia Mačiulienė, skyriaus vedėja, 

Greta Dulkytė, NVŠ*** (muzika) 

mokytoja

Centro* klubo 

„Draugystė“ vokalo 

būrelio „DStudio“ III 

grupės mokiniai

Centro* klubas 

„Draugystė“

2021-11-23 Antradienis 16.00 Garso technologijų būrelio 

„Garsų planeta“ pamokos 

stebėjimas

Vaida Valinskienė, skyriaus vedėja, 

Bernardas Zakaras, NVŠ*** (muzika) 

mokytojas

Centro* klubo „Žuvėdra“ 

garso technologijų būrelio 

„Garsų planeta“ būrelio 

mokiniai

Centro* klubas 

„Žuvėdra“

2021-11-23 Antradienis 15.00 Šokio būrelio „Qne one“ I 

grupės stebėjimas

Jolanta Baipšienė, skyriaus vedėja, 

Greta Jašmantaitė, NVŠ*** (šokis) 

mokytoja

Šokio būrelio „Qne one“ I 

grupės mokiniai

Centro* klubas 

„Švyturys“      

2021-11-04 

(perkeltas iš 

2021-10-25)

Ketvirtadienis 9.45 Seminaras „Darbas su 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčiais vaikais“ (lekt. Giedrė 

Skaisgirytė Kairė)

Emilija Raukienė, metodinės tarybos 

pirmininkė

Centro* pedagoginiai 

darbuotojai

Nuotoliniu būdu 

(registracija 

www.semiplius.lt)

Respublikinis virtualių 

nuotraukų projektas - 

keliaujanti paroda „Šešėlis 

šviesoje XXI“ 

Emilija Raukienė, skyriaus vedėja, 

Vidūnas Kulikauskis, NVŠ*** 

(fotografija) mokytojas

Respublikinio projekto 

nugalėtojų darbai

Klaipėdos 

apygardos teismo 

vitrina, H. Manto g. 

26

2021-11-17 Trečiadienis 17.00 Paroda „Kita mano pusė“ Dovilė Uogintienė, l.e.p. skyriaus 

vedėja, Augustina Norvilė, NVŠ*** 

(šokis) mokytoja

Centro* klubo 

„Liepsnelė“ mados ir 

šokio būrelio „Mados 

ikona“ mokiniai

Centro* klubas 

„Liepsnelė“, salė

ORGANIZUOJAMOS PARODOS

PEDAGOGŲ ŠVIETIMAS

2021-11-05 - 2021-11-30
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2021-11-18 Ketvirtadienis 13.00 Rudens darbų paroda „Visiškai 

kitaip“

Paulius Barzinskis, skyriaus vedėjas, 

Virginija Palubinskytė, NŠ** 

(renginių organizavimas) mokytoja, 

NVŠ*** (gamta) mokytoja

Centro* klubo 

„Želmenėlis“ AVE 

mokiniai

Centro* klubas 

„Želmenėlis“

2021-11-19 Penktadienis 15.00 Virtuali vaikų piešinių paroda 

„Apie rudenį...“

Jelena Michno, NVŠ*** (dailė) 

mokytoja metodininkė

Centro* klubo „Žuvėdra“ 

dailės būrelio „Linksmasis 

teptukas“ mokiniai

Centro* interneto 

svetainė 

www.kvlc.lt 

2021-11-23 Klaipėdos miesto

mokinių nuotolinio keramikos

plenero „Molio odisėja“

keliaujanti paroda

„Skambantis vėjas“

Vaida Valinskienė, skyriaus vedėja, 

Jurgita Lukminienė, Raimonda 

Švickienė, NVŠ*** (keramika) 

mokytojos

Centro* klubo „Žuvėdra“ 

keramikos būrelių 

„Lipdutis“ ir „3D 

keramika“ mokiniai, 

Klaipėdos miesto 

„Medeinės“ mokyklos 

mokiniai

Klaipėdos 

„Medeinės“ 

mokykla, Panevėžio 

g. 2

Akcija „Atradimų mėnuo“, 

skirta naujų potyrių ir įgūdžių 

pažinimui 

Paulius Barzinskis, skyriaus vedėjas, 

Virginija Palubinskytė, NŠ** 

(renginių organizavimas) mokytoja, 

NVŠ*** (gamta) mokytoja

Centro* klubo 

„Želmenėlis“ AVE 

mokiniai

Centro* klubas 

„Želmenėlis“

Tolerancijos mėnuo Dalia Mačiulienė, skyriaus vedėja, 

Olga Jurėnė, NŠ** (renginių 

organizavimas) mokytoja

Centro* klubai Centro* klubai

Tarptautinis eTwinning 

projektas „Winter Tales Told 

by Letters“ 

Jelena Osipkova, NVŠ*** (anglų 

kalba) mokytoja                        

Centro* klubo 

„Draugystė“ anglų kalbos  

būrelio „Happy English“ 

II grupės mokiniai

eTwinning 

platforma

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

Antradienis

Visą mėnesį

Visą mėnesį

Visą mėnesį
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2021-11-08 Pirmadienis 16.30 Virtualus šachmatų turnyras Klaudijus Jonaitis, Viktoras Galuščak 

NVŠ***(šachmatai) mokytojai

Centro* klubų šachmatų 

būrelių mokiniai

Nuotoliniu būdu

2021-11-19 Penktadienis 14.00 Kūrybinės dirbtuvės „Naminis 

rudenėlis“

Virginija Palubinskytė, NŠ** 

(renginių organizavimas) mokytoja, 

NVŠ*** (gamta) mokytoja

Centro* klubo 

„Želmenėlis“ Atvirų vaikų 

erdvių mokiniai

Centro* klubas 

„Želmenėlis“

2021-11-19 Penktadienis 14.30 Protmūšis „Paslaptingos 

pasakos“

Miglė Martynova, NŠ** (renginių 

organizavimas) mokytoja

Centro* Atvirų vaikų 

erdvių mokiniai

Platforma Teams

2021-11-24 Trečiadienis 14.00 Kūrybinės dirbtuvės „Advento 

kalendoriaus gamyba“

Augustina Norvilė,  NŠ** (renginių 

organizavimas) mokytoja

Centro* klubo 

„Liepsnelė“ Atvirų vaikų 

erdvių mokiniai

Centro klubas 

„Liepsnelė“

2021-11-24 Trečiadienis 18.00 Klaipėdos miesto ekologinė 

akcija „Įžiebkime Saulutės 

kiemelį“

Emilija Raukienė, skyriaus vedėja, 

Rasa Varanauskienė, NŠ** (renginių 

organizavimas) mokytoja

Centro* bendruomenė, 

Klaipėdos miesto 

švietimo įstaigų mokiniai

Centro* klubas 

„Saulutė“

2021-11-25 Ketvirtadienis 14.00 Virtuali vaikų pešinių paroda

„Spalvingos rudens akimirkos“

Jelena Michno, NVŠ***(dailė) 

mokytoja metodininkė

Centro* klubo 

„Liepsnelė“ dailės būrelio 

„Spalvų paslaptys“ 

mokiniai

Centro* klubas 

„Liepsnelė“

2021-11-30 Antradienis 16.00 Respublikinis vaikų animacinių 

filmukų festivalis „Kine-tu“

Vaida Valinskienė, skyriaus vedėja, 

Vilma Ramelytė, NVŠ*** (teatras) 

vyr. mokytoja

Lietuvos bendrojo 

ugdymo mokyklų ir 

neformaliojo vaikų 

švietimo įstaigų vaikai 

mokiniai

Teams platforma

Įdomiosios laboratorijos 

edukacija „Visos pasaulio 

spalvos“

Paulius Barzinskis, skyriaus vedėjas, 

Virginija Palubinskytė, NŠ** 

(renginių organizavimas) mokytoja, 

NVŠ*** (gamta) mokytoja

Klaipėdos miesto 

mokiniai

Centro* klubas 

„Želmenėlis“

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS, EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI

Pagal atskirą grafiką
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Šventinė keramikos edukacija 

„Kalėdų svajonė“

Dalia Mačiulienė, skyriaus vedėja, 

Violeta Kukienė, NVŠ*** (keramika)  

mokytoja metodininkė

Klaipėdos miesto 

mokyklų mokiniai

Nuotoliniu būdu

Šventinė edukacija „Advento 

vainikas“

Dalia Mačiulienė, skyriaus vedėja, 

Olga Jurėnė, NŠ** (renginių 

organizavimas) mokytoja

Klaipėdos miesto 

mokyklų mokiniai

Nuotoliniu būdu

2021-11-05 Trečiadienis 14.00 Kūrybinės dirbtuvės „IT 

saldainiai“

Augustina Norvilė, NŠ** (renginių 

organizavimas) mokytoja

Centro* klubo 

„Liepsnelė“ Atvirų vaikų 

erdvių mokiniai

Nuotoliniu būdu

2021-11-09 Antradienis 15,00 Kūrybinės interaktyvios 

dirbtuvės „Paletė“

Olga Jurėnė, NŠ** (renginių 

organizavimas) mokytoja

Centro* klubo 

„Draugystė“ Atvirų vaikų 

erdvių mokiniai

Centro* klubas 

„Draugystė“

2021-11-10 Trečiadienis 9.00 Ekologinė edukacija - projektas 

„Renkuosi 0“

Rasa Varanauskienė, NŠ** (renginių 

organizavimas) mokytoja

Martyno Mažvydo 

progimnazijos 1b klasės 

mokiniai

Centro* klubas 

„Saulutė“

2021-11-12 Penktadienis 11.40 Ekologinė edukacija - projektas 

„Renkuosi 0“

Rasa Varanauskienė, NŠ** (renginių 

organizavimas) mokytoja

Martyno Mažvydo 

progimnazijos 3a klasės 

mokiniai

Centro* klubas 

„Saulutė“

2021-11-16 Antradienis 14.00 Nuotolinė edukacija „Diena su 

Prezidentu“ kartu su Valstybės 

pažinimo centru

Viktorija Glodenė, NŠ** (renginių 

organizavimas) mokytoja

Centro* klubo „Žuvėdra“ 

Atvirų vaikų erdvių 

mokiniai

Centro* klubas 

„Žuvėdra“

2021-11-18 Ketvirtadienis 15.30 Kūrybinės žibintų dirbtuvės RasaVaranauskienė, NŠ** (renginių 

organizavimas) mokytoja

Centro* klubo „Saulutė“ 

Atvirų vaikų erdvių 

mokiniai

Centro* klubas 

„Saulutė“

2021-11-19 Penktadienis 14.00 Pamoka netradicinėje erdvėje 

„Žemės  menas“

RasaVaranauskienė, NŠ** (renginių 

organizavimas) mokytoja

Centro* klubo „Saulutė“ 

Atvirų vaikų erdvių 

mokiniai

I Melnragės 

paplūdimys

2021-11-19 Penktadienis 16.00 Kūrybinės dirbtuvės „Kalėdų 

dvasia“, skirtos ugdymo 

aplinkai papuošti

Jurgita Lukminienė, NVŠ*** 

(dekoratyvinė plastika) vyr. mokytoja

Centro* klubo „Žuvėdra“ 

bendruomenė

Centro* klubas 

„Žuvėdra“

Pagal atskirą grafiką

Pagal atskirą grafiką



9

Kūrybinės dirbtuvės „Kalėdinių 

dekoracijų kūrimas“

Violeta Kukienė, NVŠ*** (keramika)  

mokytoja metodininkė

Centro* klubo 

„Draugystė“ mokiniai, 

tėvai

Nuotoliniu būdu

2021-11-23 Antradienis 15.00 Blitz kūrybinės dirbtuvės iš 

aplinkoje randamų daiktų  

„Gavosi kas gavosi“

Viktorija Glodenė, NŠ** (renginių 

organizavimas) mokytoja

Centro* klubo „Žuvėdra“ 

Atvirų vaikų erdvių 

mokiniai

Centro* klubas 

„Žuvėdra“

2021-11-25 Ketvirtadienis 15.00 Pamoka netradicinėje erdvėje 

„Rankų darbo popierius“

Rasa Varanauskienė, NŠ** (renginių 

organizavimas) mokytoja

Centro* klubo „Saulutė“ 

Atvirų vaikų erdvių 

mokiniai

Prano Domšaičio 

galerija, Liepų g. 33

2021-11-19 Penktadienis 13.00  Tarptautinė šokių būrelių vaikų 

draugystės iniciatyva ir 

kampanija „MATAU TAVE“. 

LRT ir laidos „Tūkstantmečio 

vaikai“ organizuojamas 

Europos transliuotojų sąjungos 

tarptautinės vaikų draugystės 

iniciatyva „Say Hi“

Domantė Tereškevičiūtė, Lina 

Milvydienė, NVŠ*** (šokis) 

mokytojos

Centro* klubo „Saulutė“ 

šokio būrelio „Step“ 

mokiniai, Centro* klubo 

„Žuvėdra“ šokio būrelio 

„Rio“ II grupės mokiniai

Nuotoliniu būdu

2021-11-16 Tarptautinis vaikų ir jaunimo 

meninės kūrybos darbų 

konkursas „Kalėdinis 

atvirukas“

Voleta Kukienė,  NVŠ*** (dailė) 

mokytoja metodininkė

Centro* klubo 

„Draugystė“ dailės būrelio 

„Vaivorykštė“ mokiniai

Lietuvos mokinių 

neformaliojo 

švietimo centras, 

Vilnius, Žirmūnų g. 

1B

2021-11-18 Ketvirtadienis 10.20 Kūrybinės dirbtuvės ,,Kalėdinio 

žaisliuko gamyba"

Augustina Norvilė, NŠ** (renginių 

organizavimas) mokytoja, Raimonda 

Švickienė, NVŠ*** (keramika) 

mokytoja

 VšĮ „Vaivorykštės tako“ 

gimnazijo 

priešmokyklinės klasės 

vaikai

Centro* klubas 

„Liepsnelė“

Darbuotojų apklausa 

„Kvalifikacijos tobulinimo 

poreikiai 2022 metams“

Emilija Raukienė, metodinės tarybos 

pirmininkė

Centro* bendruomenė Klausimyno 

nuoroda siunčiama 

el. paštu

2021-11-08 - 2021-11-15

Antradienis

BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS

APKLAUSOS

DALYVAVIMAS MIESTO, RESPUBLIKINIUOSE, TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE, PROJEKTUOSE, AKCIJOSE, IŠVYKOSE

2021-11-21 - 2021-11-30 
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Klubo „Švyturys“ veiklos 

organizavimo stebėsena

Administracija Klubo „Švyturys“ 

bendruomenė

Centro* klubas 

„Švyturys“

Elektroninio dienyno Tamo 

pildymo ir mokinių lankomumo 

stebėsena

Jolanta Budrienė, direktorė, Modesta 

Vainorienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, Renata Kapočienė, 

duomenų bazės specialistė

Skyrių vedėjai Nuotoliniu būdu

Covid-19 ligos valdymo 

stebėsena

Administracija, skyrių vedėjai Centro* bendruomenė Centro* klubai

Mokinių knygos (registro) 

pildymo stebėsena Jolanta Budrienė, direktorė, Renata 

Kapočienė, duomenų bazės specialistė

Skyrių vedėjai Nuotoliniu būdu

Atlyginimo už neformalųjį 

vaikų švietimą įmokų stebėsena

Jolanta Budrienė, direktorė, Birutė 

Kavaliauskienė, dokumentų 

koordinavimo specialistė

Skyrių vedėjai Nuotoliniu būdu

Visi darbuotojai

NVŠ*** mokytojai, NŠ** (renginių 

organizavimas) mokytojai

Centro* darbuotojai

Centro* darbuotojai

Skyrių vedėjai

Direktoriaus pavaduotojui ūkio ir bendriesiems 

klausimams (popierinis variantas – originalas)

Visą mėnesį

Visą mėnesį

2021-11-15 - 2021-11-19

Skyriaus vedėjui

STEBĖSENA

Raštinės administratoriui el. paštu info@kvlc.lt 

arba popierinis variantas – originalas

per 3 darbo dienas grįžus iš 

komandiruotės

Organizuojamų išvykų komandiruotės 

dokumentai (per 3 darbo dienas nuo 

išvykos)

Informacija apie nedarbingumo pradžią ir 

pabaigą

Gavus nedarbingumą Raštinės administratoriui el. paštu info@kvlc.lt 

Kvalifikacijos tobulinimo prašymai (prieš 7 

darbo dienas)

2021-11-22 - 2021-11-26

ne vėliau kaip prieš 7 darbo 

dienas

Visą mėnesį

PATEIKTI:

Prieš teikiant informaciją į 

mėnesio veiklos planą

Organizuojamų mokinių išvykų 

dokumentus (14 darbo dienų iki išvykos)

Raštinės administratoriui el. paštu   

info@kvlc.lt ir duomenų bazės specialistui el. 

paštu registrai.kvlc@gmail.com arba popierinis 

variantas – originalas

Prašymo gavimo dieną Prašymai dėl mokymo sutarties 

nutraukimo, atlyginimo mažinimo/ 

užskaitymo/ perkėlimo, permokos 

perkėlimo/ grąžinimo

mailto:%20info@kvlc.lt
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Skyrių vedėjai, NŠ** (renginių 

organizavimas) mokytojai, NVŠ*** 

mokytojai

Centro* darbuotojai

Centro* darbuotojai

Centro* darbuotojai

Parengė

Modesta Vainorienė

Pildyti per One Driveiki 2021-11-25 2021 m. gruodžio mėnesio veiklos planas

2021-10-29

Centro interneto svetainės stebėsena, 

duomenų atnaujinimas

Direktoriaus pavaduotojui ugdymui el. paštu 

pavaduotojas@kvlc.lt

Informacija interneto svetainei, socialiniam 

tinklui „Facebook“

Informacija apie pasikeitusius asmens 

duomenis (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)

_________________________

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Centras* - Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras

NŠ** - neformaliojo švietimo

NVŠ*** - neformaliojo vaikų švietimo

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Direktoriaus pavaduotojui ugdymui el. paštu 

pavaduotojas@kvlc.lt

Duomenys atnaujinami raštu pateikus prašymą 

raštinės administratoriui

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

