
 PATVIRTINTA 
Palangos švietimo pagalbos tarnybos 
direktoriaus 
2022 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr.(1.3)V-23 

 

GRUODŽIO MĖNUO 

 

KURSAI, SEMINARAI 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Lektoriai Kam skirta Vieta Atsakingas 
Dalyvio 
mokestis 

1 8:30 
Seminaras „Lytiškumo formavimasis ir 
jo sutrikimai psichodinaminiu 
požiūriu“ 

prof. dr. Darius 
Leskauskas 

LSMUL KK Psichiatrijos 
klinikos Vaikų ir paauglių 

psichiatrijos sektoriaus 
vadovas 

Psichologams Nuotoliniu būdu 
Lina 

Urbanavičiūtė 
30 Eur 

1 11:00 
Seminaras „Senieji Lietuvos papročiai. 
Žaidimai“, pagal projektą „Kūrybinis 
žvilgsnis į rytojų 3“ 

Karolis Pronckus 
režisierius 

Bibliotekų 
darbuotojams 

Palangos miesto 
savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Martynas 
Girininkas 

Lina 
Urbanavičiūtė 

Pažyma 1 Eur 

6-22 13:00 

IKTP „Skaitmeninio raštingumo 
tobulinimas siekiant sklandaus, 

modernaus ir inovatyvaus atnaujinto 
ugdymo turinio įgyvendinimo“ 

Osvaldas Valiukas 
IT mokytojas ekspertas, 

Ingrida Šleinienė 
matematikos mokytoja 

metodininkė 

Palangos Vlado 
Jurgučio 

progimnazijos 
mokytojams 

Palangos Vlado 
Jurgučio 

progimnazija, 402 
kab. 

Lina 

Urbanavičiūtė 
- 

12-15 13:00 
Seminaras „Skaitmeninių priemonių 
panaudojimo ypatumai sanatorinėje 
mokykloje“ 

Asta Kornišinienė 
matematikos ir IT 

mokytoja 

Palangos 
sanatorinės 
mokyklos 

mokytojams 

Palangos sanatorinė 
mokykla 

Lina 
Urbanavičiūtė 

- 



Diena Valanda Renginio pavadinimas Lektoriai Kam skirta Vieta Atsakingas 
Dalyvio 
mokestis 

15-16 12:00 

Olimpinių vertybių ugdymo programos 
mokymai. IKTP „ Olimpinių vertybių 
ugdymo programos integravimas į 
mokomąjį dalyką“ I modulis 

Vilija Gerasimovičienė 
mokytoja metodininkė, 

Vilniaus kolegijos lektorė 
Dalia Rakauskienė 

Palangos senosios 
gimnazijos mokytoja 

ekspertė 

Vilniaus l/d 
„Pušaitė“ 

mokytojams 

Vilniaus l/d 
„Pušaitė“ 

Lina 
Urbanavičiūtė 

Pažyma 1 Eur 

19 9:00 

Seminaras „Užsienio kalbos (anglų k.) 
mokytojų profesinių kompetencijų 
tobulinimas atnaujintame užsienio 
kalbų ugdymo turinio kontekste“ 

Raimonda Baltmiškė 
anglų kalbos mokytoja 

metodininkė  

Anglų kalbos 
mokytojams 

Palangos Vlado 
Jurgučio 

progimnazija, 
402 kab. 

Lina 
Urbanavičiūtė 

- 

20 11:00 

IKTP „Komandos formavimas, 
mobilizavimas ir sutelktumo 
stiprinimas“ I modulis „Komandos 
formavimas: savęs ir kolegų pažinimas“ 

Justas Gavėnas 
UAB „Talentų namai“ 

lektorius 

Ugdymo įstaigų 
vadovams 

Palangos kurorto 
muziejus 

Lina 
Urbanavičiūtė 

- 

22 11:00 

IKTP IKTP „Emocinio intelekto svarba 
meninio ir įtraukiojo ugdymo procese“ 
I modulis „Emocinio intelekto svarba 
ugdant vaikų kūrybiškumą“ 

Nomeda Marčėnaitė 
dailininkė keramikė 

Palangos Stasio 
Vainiūno meno 

mokyklos 
mokytojams 

Palangos Stasio 
Vainiūno meno 

mokykla 

Lina 
Urbanavičiūtė 

- 

28-29 11:00 

IKTP „Komandinio darbo įgūdžių 
plėtojimas ugdymo įstaigoje“ II 
modulis „Komandos formavimas per 
praktines veiklas“ 

Roman Šarpanov 
Šiaulių jaunųjų technikų 

centro direktorius 

Joniškio 
„Saulės“ 

pagrindinės 
mokyklos 

mokytojams  

Viešbučio „Gabija“ 
mažoji konferencijų 

salė 

Lina 
Urbanavičiūtė 

- 

29 13:00 
Seminaras „Emocinio intelekto svarba 
ugdant vaikų kūrybiškumą“ 

Nomeda Marčėnaitė 
dailininkė keramikė 

Klaipėdos 
Sendvario 

progimnazijos 
mokytojams 

Viešbučio „Gabija“ 
didžioji konferencijų 

salė 

Lina 
Urbanavičiūtė 

- 

 

 



INTEGRUOTOS/ATVIROS VEIKLOS 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Kam skirta Vieta Atsakingas 

8 11:00 Atvira pamoka antrokams “In, on, under“ 
Pradinių klasių anglų 
k. mokytojams 

Palangos „Baltijos“ 
pagrindinė mokykla, 213 
kab. 

Rimantė Burbienė – anglų 
kalbos mokytoja 

8 17:35 
Atvira solfedžio pamoka „Pamoka kitaip“ su 6 klasės 
ugdytinių grupe 

Muzikos pedagogams 
Palangos Stasio Vainiūno 
meno mokykla 
303 klasė 

Loreta Žulkuvienė – muzikos 
mokytoja metodininkė  

9 13:20 
Atvira solfedžio pamoka „3/4 metras“ su 1 klasės 
ugdytinių grupe 

Muzikos pedagogams 
Palangos Stasio Vainiūno 
meno mokykla 
305 klasė 

Daiva Tuzikienė - muzikos 
mokytoja metodininkė 

9 14:10 
Atvira solfedžio pamoka „Temų tvirtinimas ir 
kartojimas“ su 1 klasės ugdytinių grupe 

Muzikos pedagogams 
Palangos Stasio Vainiūno 
meno mokykla 
302 klasė 

Birutė Čepienė – muzikos 
vyresnioji mokytoja 

15 12:15 
Pamokos studija „Literatūrinio rašinio samprata“ 
(pirma pamoka) 

Lietuvių kalbos ir 
literatūros 
mokytojams 

Palangos senoji gimnazija 
307 kabinetas 

Pamoką veda 
Jūratė Galinauskienė – lietuvių 
kalbos mokytoja ekspertė. 
Mokinius stebi: 
Rasa Gedvilaitė – lietuvių 
kalbos mokytoja, 
Nijolė Šakinienė – lietuvių 
kalbos mokytoja metodininkė 

22 12:00 Atvira veikla ,,Įžiebkime Kalėdų ugnelę“ PDG auklėtojoms 
Palangos ,,Baltijos“ 
pagrindinė mokykla 

Dana Danielienė - PDG 
auklėtoja metodininkė  

 

 

 

 



METODINIŲ BŪRELIŲ SUSIRINKIMAI IR JŲ VEIKLA 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Kam skirta Vieta Atsakingas 

8 9:30 
Metodinė diena „Palangos lopšelio-darželio 
„Žilvinas“ bendruomenės atradimai ir sėkmės 
ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus“ 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo 
mokytojams, 
pagalbos vaikui 
specialistams 

Palangos lopšelis-darželis 
„Žilvinas“ 

Rasa Jurgutienė – direktorė, 
Reda Pėkienė – direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 

9 10:30 

Respublikinė konferencija „STEAM ugdymas 
ikimokyklinėje įstaigoje: šiuolaikiniai ugdymo 
metodai, netradicinės edukacinės erdvės, 
praktinės idėjos“ 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo 
mokytojams 

Palangos lopšelis-darželis 
„Gintarėlis“ 

Jolanta Rimkienė – direktorė, 
Aurelija Jazbutienė, - direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui, 
Simona Sitraštanovienė - ikimokyklinio 
ugdymo mokytoja 

14 13:00 
Metodinė diena „Mokymo metodai, 
skatinantys mokinių mokymosi motyvaciją“ 

Mokytojams 
Palangos Vlado Jurgučio 
progimnazija 
Nuotoliniu būdu per TEAMS 

Laimutė Benetienė – direktorė, 
Ingrida Šleinienė - matematikos mokytoja 

metodininkė, 
Saulė Paulikienė - direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui, 
Osvaldas Valiukas - informacinių 
technologijų mokytojas ekspertas 

 

TARNYBOS SPECIALISTŲ VEIKLA 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Lektoriai Kam skirta Vieta 

2,9,16 10:00 
Smurto ir seksualinės prievartos prieš 
vaikus prevencinė programos „Aš žinau“ 
užsiėmimai 

Inga Vaitkienė 
socialinė pedagogė 

Priešmokyklinio ugdymo 
vaikams 

Palangos lopšelis-darželis 
„Ąžuoliukas“ 

2,9,16 11:00 
Smurto ir seksualinės prievartos prieš 
vaikus prevencinė programos „Aš žinau“ 
užsiėmimai 

Inga Vaitkienė 
socialinė pedagogė 

Priešmokyklinio ugdymo 
vaikams 

Palangos lopšelis-darželis 
„Gintarėlis“ 



Diena Valanda Renginio pavadinimas Lektoriai Kam skirta Vieta 

14 13:30 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 
programos „Įtraukusis ugdymas: kad 
svajonė taptų realybe“ V modulis. 
Intervizija Palangos m. lopšelių - darželių 
mokytojų padėjėjams, dirbantiems su 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikais. II susitikimas 

Vilma Kalninienė 
psichologė 

Daiva Malakauskienė 
specialioji pedagogė 

Lopšelių - darželių mokytojų 
padėjėjams 

Palangos ŠPT, 
Ganyklų g. 2 

 

PARODOS 

Diena 
Atidarymo 

valanda 
Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas 

1 - 
Mokinių kalėdinių atvirukų paroda „Christmas isn‘t a 
season. It‘s a feeling“ 

Palangos Vlado Jurgučio 
progimnazija 

Aurelija Gritėnaitė – anglų kalbos mokytoja 
metodininkė, 
Rasa Bacienė – anglų kalbos mokytoja 
metodininkė 

5 - 
Mokinių darbų paroda „Dekoruotų kalėdinių žaisliukų ir 
Advento vainikų paroda“ 

Palangos „Baltijos“ pagrindinė 
mokykla 

Monika Bušmaitė – specialioji pedagogė 

5-23 - 
Prakartėlių konkursas, paroda „Mano šeimos prakartėlė" 
(1-6 klasių mokiniams) 

Palangos Vlado Jurgučio 
progimnazija 
Nuo 15 d. Palangos Švč. 
Mergelės Marijos  ėmimo į 
dangų bažnyčia 

Ramunė Grikštaitė - dailės mokytoja 
metodininkė;  
Aurelija Poškuvienė - tikybos mokytoja 
metodininkė. 
Palangos Vlado Jurgučio progimnazijos pradinio 

ugdymo mokytojos 

9 - 
Saviraiškos mokinių kūrybinių darbų „Tautinių juostų 
ornamentika" 

Palangos Vlado Jurgučio 
progimnazija 

Ramunė Grikštaitė – dailės mokytoja 
metodininkė 

9 - 
Mokinių darbų paroda „Aš renkuosi sąžiningą Lietuvą!“, 
skirta Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti 

Palangos Vlado Jurgučio 
progimnazija 

Daiva Latožienė – istorijos mokytoja 
metodininkė, 
Ramunė Grikštaitė – dailės mokytoja 
metodininkė 



Diena 
Atidarymo 

valanda 
Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas 

12 - Kalėdinė paroda ,,Šviesos keliu per Adventą“ 
Palangos ,,Baltijos“ pagrindinė 
mokykla 

Monika Afanasjevienė - PDG vyr. auklėtoja 

12 - Sveikinimų ir eilėraščių iliustracijų paroda 
Palangos „Baltijos“ pagrindinė 
mokykla 

Alma Jansonienė – vokiečių kalbos mokytoja 
metodininkė 

12-19 15.00 
Miesto mokinių, patiriančių mokymosi sunkumus, dailaus 
rašto konkursas – paroda „Snaigių šokis“ 

Palangos „Baltijos“ pagrindinė 
mokykla 

Audronė Mažutienė - vyresnioji logopedė 

16 - Kryžiažodžių vokiečių kalba paroda Palangos senoji gimnazija 
Giedrė Arlauskienė – vokiečių kalbos mokytoja 
metodininkė 

20 - 
Respublikinė virtuali ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Mano Kalėdų 
eglutės žaisliukas“ 

Palangos lopšelis-darželis 
„Gintarėlis“ 
www.palangosgintarelis.lt 

Aurelija Jazbutienė – direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, 
Marytė Mikėnienė - ikimokyklinio ugdymo 
mokytoja metodininkė, 
Ilona Matulevičiūtė – ikimokyklinio ugdymo 
mokytoja metodininkė 

 

KITI RENGINIAI 

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

Diena Valanda Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas 

2 9:30 
Tarpmokyklinės kalėdinės 5-6 kl. mokinių kvadrato 
varžybos 

Palangos Šventosios 
pagrindinė mokykla 

Eglė Venslauskienė – fizinio ugdymo mokytoja, 
Laima Bloškienė – fizinio ugdymo mokytoja 
metodininkė, 
Egidijus Kukta – fizinio ugdymo vyr. mokytojas 

7 13:00 
Meninio skaitymo antrąja užsienio kalba konkursas 
„Kalėdiniai skaitymai“ 

Palangos Vlado Jurgučio 
progimnazija, aktų salė 

Laimutė Benetienė – direktorė, 
Edita Petrušonytė - vokiečių ir rusų kalbų 
mokytoja metodininkė, 
Ingrida Šleinienė - matematikos mokytoja 
metodininkė, 



Diena Valanda Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas 

Osvaldas Valiukas - informacinių technologijų 
mokytojas ekspertas, 
Birutė Gikarienė - neformaliojo švietimo (šokių) 
mokytoja ekspertė, 
Diana Beržanskienė - muzikos mokytoja 
ekspertė 

8 Derinama 
Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos mokinių 
koncertas 

Palangos lopšelis-darželis 
„Ąžuoliukas“ 

Ilona Jurgutytė - muzikos vyresnioji mokytoja, 
Karolina  Butrimavičienė - muzikos vyresnioji 
mokytoja 

11 16:00 
Tradicinių kanklių ansamblio „Ruzgelė“ koncertas 
„Laukimas“ 

Klaipėdos Šv. Pranciškaus 
Azyžiečio bažnyčia 

Jurgita Petkutė-Marcinkienė – muzikos 
mokytoja ekspertė 

13 13:00 Saviraiškos projekto ,,Kuo užaugęs būsiu“ pristatymas Nuotoliniu būdu 

Aušra Pališaitienė – priešmokyklinio ugdymo 
mokytoja metodininkė, 
Daiva Vaidžiūnienė – ikimokyklinio ugdymo 
vyr. mokytoja, 
Raimonda Vainorė – ikimokyklinio ugdymo 
mokytoja, 
Raminta Mockienė – ikimokyklinio ugdymo 
mokytoja, 
Rima Budrytė – ikimokyklinio ugdymo vyr. 
mokytoja, 
Nijolė Petrauskienė – meninio ugdymo 
mokytoja metodininkė 

13 17:00 Etninė vakaronė „Iš močiutės skrynelės“ 
Palangos lopšelis-darželis 
„Gintarėlis“ 

Jurgita Petkutė-Marcinkienė -muzikos mokytoja 
ekspertė, 

Žibutė Kubilienė – ikimokyklinio ugdymo 
mokytoja metodininkė, 
Aurelija Stonkutė – meninio ugdymo vyresnioji 
mokytoja 

15 11:00 
Žemaitijos regiono priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 
mokinių praktinė gamtamokslinė konferencija „Stebiu, 
tyrinėju, atrandu“ 

Palangos Vlado Jurgučio 
progimnazija 
Aktų salė 

Laimutė Benetienė – direktorė,, 
Saulė Paulikienė - direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, 



Diena Valanda Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas 

Loreta Dumčienė - pradinio ugdymo mokytoja 
metodininkė, 
Giedrė Radžiuvienė - pradinio ugdymo 
mokytoja metodininkė, 
Renata Gaučienė - pradinio ugdymo vyresnioji 
mokytoja, 
Osvaldas Valiukas - informacinių technologijų 

mokytojas ekspertas, 
Erika Lukauskienė - pradinio ugdymo mokytoja 
metodininkė 

15 13:00 
Prevencinės programos „Emociukai - mūsų draugai“ 
pristatymas 

Nuotoliniu būdu 

Romualda Pilipuitienė – ikimokyklinio ugdymo 
vyr. mokytoja, 
Rima Kniežienė - – ikimokyklinio ugdymo vyr. 
mokytoja, 
Rita Rimkutė-Stankevičienė - ikimokyklinio 
ugdymo mokytoja, 
Loreta Ieva Motužienė ikimokyklinio ugdymo 
mokytoja 

15  17:30 
Kalėdinis Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos 
mokinių ir mokytojų koncertas miesto bendruomenei „Kai 
pakvimpa Kalėdomis“ 

Palangos Stasio Vainiūno 
meno mokyklos Koncertų salė 

Ilona Jurgutytė - muzikos vyresnioji mokytoja, 
Karolina  Butrimavičienė - muzikos vyresnioji 
mokytoja 

21 20:00 Kalėdinis sporto renginys „Naktinis krepšinis“ Palangos senoji gimnazija 
Dalia Rakauskienė – fizinio ugdymo mokytoja 
ekspertė 

22 9:00 Angliškų Kalėdinių dainų ir giesmių popietė Palangos pradinė mokykla Gitana Elijošienė – pradinio ugdymo mokytoja 

22 9:00 

Kalėdinė labdaros mugė „Gaunu pelną - dalinuosi su mūsų 

mažaisiais draugais” 
Palangos Vlado Jurgučio 
progimnazija 

Laimutė Benetienė – direktorė, 
Saulė Paulikienė - direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, 
Ramunė Grikštaitė - dailės mokytoja 
metodininkė, 
Jolanta Čėsnienė - technologijų vyresnioji 
mokytoja, 
Alma Stričkaitė - chemijos ir biologijos 
mokytoja metodininkė, 



Diena Valanda Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas 

Loreta Dumčienė - pradinio ugdymo mokytoja 
metodininkė 

22 9:00 Advento skaitymai:  „Gyvenimo laiškai“ 
Palangos senoji gimnazija, 
Mažoji aktų salė 

Nijolė Šakinienė – lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė 

 

Parengė Palangos švietimo pagalbos tarnybos metodininkė 
Lina Urbanavičiūtė 

 

 


