
 PATVIRTINTA 
Palangos švietimo pagalbos tarnybos 
direktoriaus 
2022 m. kovo 30 d. įsakymu Nr.(1.3)V-5 

 

BALANDŽIO MĖNUO 

KURSAI, SEMINARAI 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Lektoriai Kam skirta Vieta Atsakingas 
Dalyvio 

mokestis 

7 13:30 
Kūrybinės dirbtuvės „Popieriaus 
plastika“ 

Vijoleta Katkuvienė – 
ikimokyklinio ugdymo 

vyr. mokytoja 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 

ugdymo 
mokytojams  

Palangos l/d 
„Gintarėlis“, 

metodinis kab. 

Lina 
Urbanavičiūtė 

- 

 

 

INTEGRUOTOS/ATVIROS VEIKLOS 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Kam skirta Vieta Atsakingas 

5 9:15 Atvira veikla „Vaikų joga“ 
Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 

ugdymo mokytojams 

Palangos l/d „Gintarėlis“, 
salė 

Alma Matelienė – 
ikimokyklinio ugdymo 
mokytoja metodininkė 

27 15:50 
Atvira pamoka “Kūrinių atlikimas techninėje fazėje 
bei interpretacijos meninėje fazėje” su 5-7 chorinio 
dainavimo klasių mokiniais 

Muzikos 
pedagogams 

Palangos Stasio Vainiūno 
meno mokykla 

Janina Alūzienė - muzikos 
mokytoja metodininkė 

 

 



 

TARNYBOS SPECIALISTŲ VEIKLA 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Lektoriai Kam skirta Vieta 

1, 8, 15, 
22, 29 

9:00 
Smurto ir seksualinės prievartos prieš 
vaikus prevencinė programos „Aš 
žinau“ užsiėmimai 

Vyresnioji socialinė 
pedagogė  

Inga Vaitkienė 

Priešmokyklinio ugdymo 
vaikams 

Palangos lopšelis-darželis 
„Žilvinas“ 

1, 8, 15, 
22, 29 

10:00 
Smurto ir seksualinės prievartos prieš 
vaikus prevencinė programos „Aš 
žinau“ užsiėmimai 

Vyresnioji socialinė 
pedagogė  

Inga Vaitkienė 

Priešmokyklinio ugdymo 
vaikams 

Palangos lopšelis-darželis 
„Pasaka“ 

14 17:30 
Paskaita „Nerimo veidai. Apie vaikų ir 
paauglių nerimo sutrikimus“ 

Psichologė 
Vilma Kalninienė 

Tėvams Nuotoliniu būdu 

28 17:30 
Paskaita „Praktiniai patarimai kaip 
plėtoti savo vaiko kalbinius gebėjimus 
ikimokykliniame amžiuje“  

Logopedė 
Danguolė Petrauskienė 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų 
tėvams 

Nuotoliniu būdu 

 

 

PARODOS 

Diena 
Atidarymo 

valanda 
Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas 

1 - 
Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų  ir 
pedagogų virtuali fotografijų paroda „STEAM margučių 
ridenimo lovelis“ 

Palangos l/d „Pasaka“ 
internetinė svetainė 
www.pasaka.eu 

Kristina Motiejauskaitė - priešmokyklinio 
ugdymo mokytoja, 
Silva Mažeikytė - priešmokyklinio ugdymo 
mokytoja, 
Asta Navickienė - direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 



Diena 
Atidarymo 

valanda 
Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas 

1 - 
Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos dailės klasių 
mokinių ir mokytojų kūrybinių keramikos darbų 
paroda „Pavasaris debesų pievoje“ 

Palangos gintaro muziejus 
Živilė Malūkaitė - dailės mokytoja 

metodininkė 

1 - 
Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos Šventosios 
skyriaus dailės klasių mokinių kūrybinių darbų paroda 
„Mano Palanga. Praeitis, dabartis, įkvėpimas“ 

Šventosios aikštės paviljonas  

Audronė Bukauskienė - dailės mokytoja 

metodininkė, 

Petras Baronas – dailės mokytojas 

metodininkas  

1 - 
Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos dailės klasių 
mokinių Paulos Fedčenko ir Dominyko Fedčenko 
kūrybinių darbų paroda 

Palangos Stasio Vainiūno 
meno mokykla 

Raimondas Daukša – dailės mokytojas 

1 - 

Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos Šventosios 
skyriaus dailės klasių mokinių kūrybinių darbų paroda 
„Mes savo gimtinei“ 

Palangos miesto savivaldybės 
viešoji biblioteka 
Šventosios skyrius 

Audronė Bukauskienė - dailės mokytoja 

metodininkė, 

Petras Baronas – dailės mokytojas 

metodininkas 

5 17:00 
Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos mokinių 
dailės kūrybinių darbų paroda, skirta Palangos dienoms 
paminėti 

Palangos Birutės parkas 

Gitana Dainiutė – dailės mokytoja, 

Larisa Nikolajeva – dailės mokytoja, 

Raimondas Daukša – dailės mokytojas, 

Danguolė Baravykienė – dailės mokytoja 

metodininkė 

11-22 - 
Vaikų piešinių paroda ,,Metų laikai“, skirta projekto 
,,Metų laikai“ užbaigimui 

Šventosios aikštės paviljonas 

Eglė Slaninaitė-Bučnė – ikimokyklinio 
ugdymo mokytoja, 
Nijolė Grinevičienė - ikimokyklinio ugdymo 
mokytoja 

15 11:00 
Palangos miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikų, tėvelių kūrybinių darbų paroda 
„Gražiausias Velykų margutis“ 

Palangos l/d „Gintarėlis“ 

Aurelija Jazbutienė – direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui, 
Vaida Siraštanovienė – ikimokyklinio ugdymo 
mokytoja metodininkė, 



Diena 
Atidarymo 

valanda 
Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas 

Danguolė Kurpienė – ikimokyklinio ugdymo 
mokytoja 

29 - 
Virtuali respublikinė vaikų kūrybinių darbų paroda 
,,Mamos portretas“ 

Palangos l/d ,,Ąžuoliukas“ 
internetinė svetainė 
www.azuoliukaspalanga.lt 

Raimonda Vainorė – ikimokyklinio ugdymo 
mokytoja, 
Raminta Mockienė - ikimokyklinio ugdymo 
mokytoja  

 

KITI RENGINIAI 

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

Diena Valanda Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas 

5 17:00 
Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos mokinių ir 
mokytojų koncertas, skirtas Palangos dienoms paminėti 

Palangos gintaro muziejus 

Rasa Daukšienė – direktorė, 
Loreta Žulkuvienė – direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, 
Ilona Jurgutytė – muzikos vyr. mokytoja 

13 13:00 Popietė ,,Ką žinau apie Palangą?“ 
Palangos ,,Baltijos“ 
pagrindinė mokykla 

Vida Šiušienė - PDG auklėtoja, 
Laimutė Narvilienė - PDG auklėtoja 

13-14 15:00 
Draugiškos tinklinio varžybos - prevencinė popietė 
„Gelbėk brolelį“ 

Palangos senoji gimnazija 
Dalia Rakauskienė – kūno kultūros mokytoja 
ekspertė 

14 17:00 
Atviros  mokyklos dienos renginys – šeimų koncertas 
„Muzikuojame ir kuriame kartu“ 

Palangos kurorto muziejus 

Karolina Butrimavičienė – muzikos vyr. 
mokytoja, 
Ilona Jurgutytė – muzikos vyr. mokytoja, 
Edita Jašinskienė – muzikos mokytoja 
metodininkė 

14 17:00 7 saksofono klasės mokinio Dovydo Vileikio rečitalis 
Palangos Stasio Vainiūno 
meno mokyklos koncertų 
salė 

Raimundas Žilius – muzikos mokytojas 
metodininkas 



Diena Valanda Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas 

18 12:00 
Priešmokyklinio amžiaus vaikų koncertas „Velykiniai 
sveikinimai“ 

Šventosios aikštės paviljonas 
Alma Valaitienė – priešmokyklinio ugdymo 
mokytoja, 
Jūratė Dočilovienė – muzikos mokytoja 

 

Parengė Palangos švietimo pagalbos tarnybos 
metodininkė 
Lina Urbanavičiūtė 

 

 


