
 PATVIRTINTA 
Palangos švietimo pagalbos tarnybos 
direktoriaus 
2022 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.(1.3)V-26 

 

SAUSIO MĖNUO 

 

KURSAI, SEMINARAI 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Lektoriai Kam skirta Vieta Atsakingas 
Dalyvio 
mokestis 

2 11:00 

IKTP „Komandinio darbo įgūdžių 
plėtojimas ugdymo įstaigoje“ I modulis 
„Ugdymo įstaigos profesinė 
komunikacija ir komandinis darbas“ 

Evaldas Karmaza 
psichologas 

Palangos 
lopšelio-darželio 

„Nykštukas“ 
mokytojams 

Palangos lopšelis-
darželis „Nykštukas“ 

Lina 
Urbanavičiūtė 

- 

16 10:00 
Seminaras „Viešieji pirkimai: 2023 m. 
pasikeitimai. Apie sudėtingus dalykus 
paprastai“ 

Tomas Vasiliauskas 
konsultantas 

Atsakingiems už 
viešuosius 
pirkimus 

Palangos miesto 
savivaldybės viešoji 

biblioteka 

Lina 
Urbanavičiūtė 

85 Eur 

17 12:00 
Seminaras „Dorinio ugdymo 
atnaujintos bendrosios programos 
apžvalga“ 

Silvija Pumpurs 
dorinio ugdymo vyr. 

mokytoja 

Dorinio ugdymo 
mokytojams 

Palangos „Baltijos“ 
pagrindinė mokykla, 

313 kab. 

Lina 
Urbanavičiūtė 

- 

 

  



INTEGRUOTOS/ATVIROS VEIKLOS 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Kam skirta Vieta Atsakingas 

9 8:55 Pamoka – studija „Literatūrinio rašinio samprata“ 
Lietuvių kalbos ir 
literatūros 

mokytojams 

Palangos senoji gimnazija, 
207 kab. 

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

10 13:00 
Pamoka – studija „Kontekstų panaudojimas 
analizuojant B. Sruogos kūrinį „Dievų miškas“ 

Lietuvių kalbos ir 
literatūros 
mokytojams 

Palangos senoji gimnazija, 
208 kab. 

Pamoką veda 
Raimonda Kačerauskienė-  
lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė. 
Mokinius stebi: 
Aušra Šeštokienė -  lietuvių 
kalbos mokytoja metodininkė, 
Rita Dočkuvienė-  lietuvių kalbos 
mokytoja metodininkė. 

17 13:00 
Pamoka – studija „Kontekstų panaudojimas 
analizuojant B. Sruogos kūrinį „Dievų miškas“ 

Lietuvių kalbos ir 
literatūros 
mokytojams 

Palangos senoji gimnazija, 
302 kab. 

Pamoką veda 
Rita Dočkuvienė-  lietuvių kalbos 
mokytoja metodininkė. 
Mokinius stebi: 
Raimonda Kačerauskienė-  
lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė, 
Aušra Šeštokienė -  lietuvių 
kalbos mokytoja metodininkė. 

19 8:00 
Pamoka – studija „Kontekstų panaudojimas 
analizuojant B. Sruogos kūrinį „Dievų miškas“ 

Lietuvių kalbos ir 
literatūros 
mokytojams 

Palangos senoji gimnazija, 
210 kab. 

Pamoką veda 
Aušra Šeštokienė -  lietuvių 
kalbos mokytoja metodininkė. 
Mokinius stebi: 
Raimonda Kačerauskienė-  
lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė, 



Diena Valanda Renginio pavadinimas Kam skirta Vieta Atsakingas 

Rita Dočkuvienė-  lietuvių kalbos 
mokytoja metodininkė. 

24 9:55 Pamoka – studija „Literatūrinio rašinio samprata“ 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 
mokytojams 

Palangos senoji gimnazija, 
112 kab. 

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

 

TARNYBOS SPECIALISTŲ VEIKLA 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Lektoriai Kam skirta Vieta 

6,13,20,27 10:00 
Smurto ir seksualinės prievartos prieš 
vaikus prevencinė programos „Aš žinau“ 
užsiėmimai 

Inga Vaitkienė 
socialinė pedagogė 

Priešmokyklinio ugdymo 
vaikams 

Palangos lopšelis-darželis 
„Ąžuoliukas“ 

6,13,20,27 11:00 
Smurto ir seksualinės prievartos prieš 
vaikus prevencinė programos „Aš žinau“ 
užsiėmimai 

Inga Vaitkienė 
socialinė pedagogė 

Priešmokyklinio ugdymo 
vaikams 

Palangos lopšelis-darželis 
„Gintarėlis“ 

24 15:00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 
programos „Įtraukusis ugdymas: kad 
svajonė taptų realybe“ IV modulis 
,,Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 
mokinių pažinimas ir pagalbos jiems 
strategijos". Paskaita „Emocijų ir elgesio 
sutrikimai. Nuotaikos spektro sutrikimas. 
Depresija“ 

Jūratė Kniūkštienė 
psichologė 

Bendrojo ugdymo mokytojams Nuotoliniu būdu 

 

  



KITI RENGINIAI 

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

Diena Valanda Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas 

13 14:00 Jaunųjų filologų konkurso I turas 
Palangos senoji gimnazija 307 
kab. 

Jūratė Galinauskienė – lietuvių kalbos mokytoja 
ekspertė 

17 10:00 Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados I turas 
Palangos senoji gimnazija, 210 
kab. 

Aušra Šeštokienė – lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė 

26 11:00 Meninio skaitymo konkursas 
Palangos „Baltijos“ pagrindinė 
mokykla 

Asta Kuzminskienė – lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė 

 

Parengė Palangos švietimo pagalbos tarnybos metodininkė 
Lina Urbanavičiūtė 

 

 

 


