
 PATVIRTINTA 
Palangos švietimo pagalbos tarnybos 
direktoriaus 
2021 m. sausio 28 d. įsakymu Nr.(1.3)V-2 

VEIKLOS PLANAS 

VASARIO MĖNUO 

KURSAI, SEMINARAI 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Lektoriai Kam skirta Vieta Atsakingas 
Dalyvio 

mokestis 

2 14:00 
Praktinis užsiėmimas „Darbas su MS 

Excel programa“ 

dr. Vytenis Sinkevičius 

KVK docentas 

Palangos ŠPT 

darbuotojams 
Nuotoliniu būdu 

Lina 

Urbanavičiūtė 
- 

4 12:00 

Ilgalaikės programos „Microsoft 
Office 365 – programų paketas 
moderniam ir efektyviam mokyklos 

bendruomenės darbui“ IV modulis 
„Microsoft Office 365 programų 
OneNote ir Forms pritaikomumas 
nuotoliniam ugdymui siekiant stebėti, 

analizuoti ir fiksuoti mokinių 
pažangą“ 

Osvaldas Valiukas –
informacinių technologijų 

mokytojas ekspertas 

Ingrida Šleinienė - 
matematikos mokytoja 

metodininkė 

Pakruojo r. 
Žeimelio 

gimnazijos 
mokytojams 

Nuotoliniu būdu 
Lina 

Urbanavičiūtė 
- 

15 11:00 

Ilgalaikės programos „Microsoft 
Office 365 – programų paketas 

moderniam ir efektyviam mokyklos 
bendruomenės darbui“ I modulis 
„Microsoft Office 365 programos 
Teams pritaikomumo nuotoliniam 

ugdymui pradmenys“ 

Osvaldas Valiukas –
informacinių technologijų 

mokytojas ekspertas 

Ingrida Šleinienė - 
matematikos mokytoja 

metodininkė 

Klaipėdos 

Martyno 
Mažvydo 

progimnazijos 
mokytojams 

Nuotoliniu būdu 
Lina 

Urbanavičiūtė 
- 

15-18 9:00 

Ilgalaikė programa „Profesinio 
meistriškumo mokymai stiprinant 
ugdymo įstaigos darbuotojų emocinį 

intelektą“ II dalis 

Asta Blandė -  
psichologė 

Klaipėdos 
Simono Dacho 
progimnazijos 

mokytojams 

Nuotoliniu būdu 
Lina 

Urbanavičiūtė 
- 



Diena Valanda Renginio pavadinimas Lektoriai Kam skirta Vieta Atsakingas 
Dalyvio 

mokestis 

17 9:00 

Ilgalaikės programos „Microsoft 

Office 365 – programų paketas 
moderniam ir efektyviam mokyklos 
bendruomenės darbui“ IV modulis 
„Microsoft Office 365 programų 

OneNote ir Forms pritaikomumas 
nuotoliniam ugdymui siekiant stebėti, 
analizuoti ir fiksuoti mokinių 
pažangą“ 

Osvaldas Valiukas –
informacinių technologijų 

mokytojas ekspertas 
Ingrida Šleinienė - 

matematikos mokytoja 

metodininkė 

Ignalinos 
Česlovo 
Kudabos 

progimnazijos 
mokytojams 

Nuotoliniu būdu 
Lina 

Urbanavičiūtė 
- 

19 9:00 

Ilgalaikės programos „Microsoft 
Office 365 – programų paketas 
moderniam ir efektyviam mokyklos 
bendruomenės darbui“ I modulis 

„Microsoft Office 365 programos 
Teams pritaikomumo nuotoliniam 
ugdymui pradmenys“ 

Osvaldas Valiukas –
informacinių technologijų 

mokytojas ekspertas 
Ingrida Šleinienė - 

matematikos mokytoja 

metodininkė 

Šiaulių 

„Santarvės“ 
gimnazijos 

mokytojams 

Nuotoliniu būdu 
Lina 

Urbanavičiūtė 
- 

19, 24 13:00 

Ilgalaikė programa „Profesinio 

meistriškumo mokymai stiprinant 
ugdymo įstaigos darbuotojų emocinį 
intelektą“. Supervizijos 

Asta Blandė -  

psichologė 

Klaipėdos 

Simono Dacho 
progimnazijos 
mokytojams 

Nuotoliniu būdu 
Lina 

Urbanavičiūtė 
- 

 

METODINIŲ BŪRELIŲ SUSIRINKIMAI IR JŲ VEIKLA 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Kam skirta Vieta Atsakingas 

10 11:00 
Psichologų ir socialinių pedagogų 

susirinkimas. Lego terapija 

Socialiniams 
pedagogams ir 
psichologams 

Nuotoliniu būdu Pirmininkė Josana Viržintienė 

 

  



TARNYBOS SPECIALISTŲ VEIKLA 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Lektoriai Kam skirta Vieta 

18,25 15:00 
Susitikimų ciklas tėvams „Dėmesingumo 

lydima tėvystė“ 

Vilma Kalninienė - 

psichologė 
Tėvams Nuotoliniu būdu 

19 17:00 

Palangos „Baltijos“ pagrindinės 

mokyklos 5 kl. mokinių tėvų 
susirinkimas. Tema „Ankstyvoji 

paauglystė“ 

Jūratė Kniūkštienė - 
psichologė 

Tėvams Nuotoliniu būdu 

 

PARODOS 

Diena 
Atidarymo 

valanda 
Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas 

15 - 
Virtuali dailės klasių mokinių eksperimentinių kūrybinių 
dirbtuvių „Uuuu...puodai“  keramikos darbų paroda 
II dalis 

www.vainiuno.lt 
Živilė Malūkaitė – dailės vyresnioji mokytoja 

Gitana Dainiutė - dailės mokytoja 

16 - Mokinių darbų paroda „Užgavėnių persirengėliai“ www.senojigimnazija.lt 
Raimonda Kačerauskienė - lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė 

16 - 

1 ir 3 pagrindinio ugdymo dailės klasių mokinių 
kūrybinių darbų paroda ,,Lietuva, Tėvyne mano“, skirta 
Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai, Vasario 16-ajai 

paminėti 

www.vainiuno.lt 
Larisa Nikolajeva - dailės mokytoja  

22 - 

Pradinio dailės ugdymo klasių mokinių kūrybinių dailės 

darbų paroda „Mano Palanga“, skirta Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai 
www.vainiuno.lt 

Gitana Dainiutė - dailės mokytoja 

 

  

http://www.vainiuno.lt/
http://www.senojigimnazija.lt/
http://www.vainiuno.lt/
http://www.vainiuno.lt/


KITI RENGINIAI 

(Spektakliai, koncertai, šventės, pristatymai, konkursai, viktorinos ir pan.) 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas 

1-5 14:00 Epistolinių rašinių konkursas Nuotoliniu būdu 

Lidija Janulienė – lietuvių kalbos mokytoja, 
Rima Šalkauskienė - lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė, 

Rasa Gedvilaitė - lietuvių kalbos mokytoja 

3 - 

Virtualus koncertas ir paroda, skirti Laisvės gynėjų dienai, 

1991 m. sausio 13-osios įvykiams atminti „Atminties 

šviesoje“ 

www.vainiuno.lt  

Birutė Čepienė – muzikos vyresnioji mokytoja; 

Virginija Juškienė - muzikos vyresnioji mokytoja; 
Alfonsas Juškys - muzikos vyresnysis mokytojas; 
Danguolė Baravykienė - dailės mokytoja metodininkė 
 

02-17 
03-15 

- 
Regioninis 8 – 10 klasių moksleivių kūrybinių darbų 
konkursas „Aš ir šiandienos Galijotas“ 

Nuotoliniu būdu 

Aurelija Poškuvienė - Palangos Vlado Jurgučio 
progimnazijos tikybos mokytoja metodininkė;  

Toma Mackevičienė - Palangos senosios gimnazijos, 
etikos mokytoja; 
Reda Čičiūnienė - Viešosios įstaigos Pranciškonų 
gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė; 

Irena Daukantienė - Kretingos rajono Darbėnų 
gimnazija, tikybos mokytoja metodininkė 
 

19 12:00 
Konferencija gimnazistams „Lengvi gimtosios kalbos 
sparnai“, skirta Gimtosios kalbos dienai 

Nuotoliniu būdu 

Jūratė Galinauskienė – lietuvių kalbos mokytoja 

ekspertė, 

Rasa Gedvilaitė - lietuvių kalbos mokytoja, 
Raimonda Kačerauskienė - lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė, 

Rima Mackevičienė - lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė, 
Nijolė Šakinienė - lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė, 

Aušra Šeštokienė - lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė 

http://www.vainiuno.lt/


Diena Valanda Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas 

21 - 

Gimnazijų ir bendrojo ugdymo vidurinių mokyklų jaunųjų 
kalbininkų esė kalbos temomis ir kalbos tiriamųjų darbų 
konkursas „Tikrai yra kalba, kur žodis pasitinka ir palydi...“, 

skirtas kalbininkams Jonui Kazlauskui ir Antanui Lyberiui 
atminti 

Nuotoliniu būdu 
Aušra Šeštokienė - lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė 

 

Parengė Palangos švietimo pagalbos tarnybos metodininkė 

Lina Urbanavičiūtė 

 

 


