
 PATVIRTINTA 
Palangos švietimo pagalbos tarnybos 
direktoriaus 
2023 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.(1.3)V-2 

 

VASARIO MĖNUO 

KURSAI, SEMINARAI 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Lektoriai Kam skirta Vieta Atsakingas 
Dalyvio 
mokestis 

10 9:00 

IKTP „Emocinio intelekto svarba 
meninio ir įtraukiojo ugdymo procese“ 
II modulis „Emocinė inteligencija. 
Emocinių reakcijų reikšmės ir įtaka 
elgesiui“ 

Vaidas Arvasevičius 
konsultantas 

Palangos Stasio 
Vainiūno meno 

mokyklos 
mokytojams 

Palangos Stasio 
Vainiūno meno 

mokykla 

Lina 
Urbanavičiūtė 

- 

13, 15, 17 9:00 
IKTP „Skaitmeninio turinio kūrimas ir 
išmaniųjų technologijų taikymas 
ugdymo procese“ I, II ir III moduliai 

Rolandas Kapica 
informacinių 

technologijų mokytojas 
metodininkas, 
Diana Kapica 
informacinių 

technologijų ir 
matematikos mokytoja 

Palangos 
„Baltijos“ 

pagrindinės 
mokyklos 

mokytojams 

Palangos „Baltijos“ 
pagrindinė mokykla, 

314 kab. 

Lina 
Urbanavičiūtė 

- 

14 8:00 
Edukacinė išvyka „Mokykla be sienų: 
gamtamokslinės kompetencijos 
ugdymas STEAM centro veikloje“ 

Lektorių grupė 

Palangos 

„Baltijos“ 
pagrindinės 
mokyklos 

mokytojams 

Panevėžio STEAM 
centras 

Silvija Pumpurs 
Lina 

Urbanavičiūtė 
- 

27 10:00 
Seminaras „Naujai besiformuojanti 
personalo dokumentų valdymo 
praktika ir naujovės 2023“ 

Rasa Grigonienė 
konsultantė, MRU Teisės 

fakulteto doktorantė 

Vadovams ir 
raštinių 

administratoriams 

Palangos švietimo 
pagalbos tarnyba 

Lina 
Urbanavičiūtė 

45 Eur 

 



INTEGRUOTOS/ATVIROS VEIKLOS 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Kam skirta Vieta Atsakingas 

3 13:00 
Integruotų etikos ir dailės pamokų ciklas „Kas 
vertingo šiame paveiksle?“. Pirma pamoka 

Etikos ir dailės 
mokytojams 

Palangos senoji gimnazija, II 
aukštas 

Jolita Vaičiulienė – dorinio 
ugdymo mokytoja, 
Raimondas Daukša – dailės 
mokytojas 

8 10:00 

Integruota dorinio ugdymo (etikos ir tikybos) pamoka 
„Pirmoji fizinė, moralinė ir strateginė pagalba. Šaulių 
garbės kodeksas - visiems". Svečiuose Palangos 
generolo Jono Žemaičio 306 Šaulių kuopos nariai 

Dorinio ugdymo 
mokytojams 

Palangos senoji gimnazija, 
Mažoji aktų salė 

Toma Mackevičienė – dorinio 
ugdymo mokytoja, 
Jolita Vaičiulienė – dorinio 
ugdymo mokytoja 

10 13:00 
Integruotų etikos ir dailės pamokų ciklas „Kas 
vertingo šiame paveiksle?“. Antra pamoka 

Etikos ir dailės 
mokytojams 

Palangos Stasio Vainiūno 
meno mokylos dailės skyrius 

Jolita Vaičiulienė – dorinio 
ugdymo mokytoja, 
Raimondas Daukša – dailės 
mokytojas 

21 12:00 Atvira veikla „Užgavėnių monai“ Mokytojams 
Palangos ,,Baltijos“ 
pagrindinė mokykla 

Aida Ramanauskienė - PDG 
auklėtoja, 
Laima Diovkšienė - vyr. 
specialioji pedagogė, logopedė  

22 17:30 Atvira dainavimo pamoka Muzikos mokytojams 
Palangos moksleivių klubas, 
II aukšto fojė 

Daiva Pelėdaitė - šiuolaikinio 
šokio studijos, šokio studijos 
"Ringo", muzikavimo studijos 
"SOUNDLab" vadovė 

23 17:30 Atvira šokio pamoka Šokio mokytojams 
Palangos moksleivių klubas, 

II aukšto fojė 

Daiva Pelėdaitė - šiuolaikinio 
šokio studijos, šokio studijos 

"Ringo", muzikavimo studijos 
"SOUNDLab" vadovė 

 

 

 

 



METODINIŲ BŪRELIŲ SUSIRINKIMAI IR JŲ VEIKLA 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Kam skirta Vieta Atsakingas 

2 13:00 
Metodinis pasitarimas „Vaikų pažangos ir 
pasiekimų stebėjimas, fiksavimas, 
dokumentavimas“ 

Palangos lopšelio-
darželio 
„Gintarėlis“ 
mokytojams 

Palangos lopšelio-darželio 
„Gintarėlis“ 

Ilona Matulevičiūtė – ikimokyklinio 
ugdymo mokytoja metodininkė 

15 13:00 
Praktiniai mokymai „Sąmoningo kvėpavimo 
pratimai vaikams“ 

Palangos lopšelio-
darželio 
„Gintarėlis“ 
mokytojams 

Palangos lopšelio-darželio 
„Gintarėlis“ 

Alma Matelienė – ikimokyklinio ugdymo 
mokytoja metodininkė 

 

TARNYBOS SPECIALISTŲ VEIKLA 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Lektoriai Kam skirta Vieta 

7,14,21,28 14:00 

Vaikų ir tėvų ryšio stiprinimo programa. 
Užsiėmimai tėvams ir vaikams pagal 
projektą „Pagalbos mechanizmas vaikams 
ir jaunuoliams iš pažeidžiamų grupių bei 
jų šeimos nariams“ 

Vilma Kalninienė 
psichologė 

Daiva Malakauskienė 
specialioji pedagogė 

Vaikams ir tėvams Palangos švietimo pagalbos tarnyba 

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

Inga Vaitkienė 
socialinė pedagogė 

Priešmokyklinio ugdymo 
vaikams 

Palangos lopšelis-darželis 
„Ąžuoliukas“ 

22 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. III 
susitikimas 

Vilma Kalninienė 
psichologė 

Daiva Malakauskienė 
specialioji pedagogė 

Lopšelių - darželių mokytojų 
padėjėjams 

Palangos švietimo pagalbos tarnyba 

 



PARODOS 

Diena 
Atidarymo 

valanda 
Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas 

1 - 
Respublikinė virtuali paroda „Užgavėnių kaukių šėlionės 
2023“ 

Palangos lopšelis-darželis 

„Gintarėlis“ 
www.palangosgintarelis.lt 

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

1 - 
Meno mokyklos dailės klasių mokinių kūrybinių darbų 
paroda „Dienoraštis“ 

Palangos miesto savivaldybės 
viešoji biblioteka 

Raimondas Daukša – dailės mokytojas 

1 - 
Meno mokyklos dailės klasių mokinių kūrybinių darbų 
paroda 

Palangos lopšelis darželis 
„Nykštukas“ 

Gitana Dainiutė – dailės mokytoja, 
Živilė Malūkaitė – dailės mokytoja metodininkė 

2 - 
Palangos Vlado Jurgučio progimnazijos mokinių 
kūrybinių darbų paroda „Žodžiai“ 

Kretingos rajono švietimo 
centras 

Ramunė Grikštaitė – dailės mokytoja 
metodininkė 

3 - 
Palangos Vlado Jurgučio progimnazijos mokinių 
kūrybinių darbų paroda ,,Palangos architektūra" 

Kretingos r. Rūdaičių viešojoje 
bibliotekoje 

Ramunė Grikštaitė – dailės mokytoja 
metodininkė 

10 - 

Mokinių kūrybinių darbų paroda „Laisvės kelias: nuo 
vasario 16 iki kovo 11", pagal integruotą istorijos, dailės, 
gamtos, matematikos mokslų STEAM 6 klasių mokinių 
projektą „Viduramžių pilys. Svertiniai mechanizmai. 
Erdvinės figūros“ 

Palangos Vlado Jurgučio 

progimnazija 

Daiva Latožienė - istorijos mokytoja 
metodininkė,  
Ramunė Grikštaitė - dailės mokytoja 
metodininkė,  
Oksana Kokorevič - matematikos vyresnioji 

mokytoja,  
Alma Stričkaitė - chemijos ir biologijos 
mokytoja metodininkė, 
Ingrida Šleinienė - matematikos mokytoja 
metodininkė 

16 - 
Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos dailės klasių 
mokinių kūrybinių darbų paroda „Lietuvai“, skirta 

Palangos Stasio Vainiūno 

meno mokyklos erdvės 
Gitana Dainiutė – dailės mokytoja 



Diena 
Atidarymo 

valanda 
Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Vasario 16-ajai 
paminėti 

 

KITI RENGINIAI 

Diena Valanda Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas 

1 - 
Kūrybinė iniciatyva „Palangės atspindžiai miesto istorijoje“, 
skirta Palangos 770 metų minėjimui 

Palangos lopšelis-darželis 
„Gintarėlis“ 

Aurelija Jazbutienė - direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, 
Gražina Vagener – priešmokyklinio ugdymo 
mokytoja, 
Inga Galdikienė –ikimokyklinio ugdymo vyr. 
mokytoja 

2 10:00 
Vokiečių kalbos olimpiada III gimnazijos klasėms ir 
vokiečių kalbos konkursas 8 klasių mokiniams 

Palangos senoji gimnazija 
Giedrė Arlauskienė – vokiečių kalbos mokytoja 
metodininkė 

2 12:00 Meninio skaitymo konkurso I turas 
Palangos senoji gimnazija, 
Mažoji aktų salė 

Jūratė Galinauskienė – lietuvių kalbos mokytoja 
ekspertė, 
Rasa Gedvilaitė – lietuvių kalbos mokytoja, 
Raimonda Kačerauskienė - lietuvių kalbos 
mokytoja metodininkė, 
Rita Dočkuvienė - lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė, 
Nijolė Šakinienė- lietuvių kalbos mokytoja 

metodininkė, 
Aušra Šeštokienė- lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė, 
Ligita Sinušienė - lietuvių kalbos mokytoja 

3 10:00 Antikos kultūros konkursas 
Palangos senoji gimnazija, 112 
kab. 

Rasa Gedvilaitė – lietuvių kalbos mokytoja 

6 - 
Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikų ir pedagogų STEAM projektas „Užburiantis vanduo“ 

Palangos lopšelis-darželis 
„Gintarėlis“ 

Sonata Chmylnikovienė – ikimokyklinio 
ugdymo vyresnioji mokytoja, 



Diena Valanda Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas 

Žibutė Kubilienė - ikimokyklinio ugdymo 
mokytoja metodininkė, 
Regina Samavičienė - ikimokyklinio ugdymo 
vyresnioji mokytoja 

8 9:00 Oratorinio meno konkursas (9-12 kl.). Miesto etapas Palangos senoji gimnazija 

Aušrinė Janušienė – anglų kalbos mokytoja 
metodininkė, 
Audra Kaklienė – anglų kalbos mokytoja 
metodininkė 

8 10:00 Viktorina „Aš myliu Lietuvą“ 
Palangos ,,Baltijos“ pagrindinė 
mokykla 

Aida Ramanauskienė - PDG auklėtoja, 
Monika Afanasjevienė - PDG vyr. auklėtoja 

9 15:00 
Krepšinio turnyras su Palangos policijos komisariato 
komanda „Geltona, žalia raudona“ 

Palangos senosios gimnazijos 
sporto salė 

Dalia Rakauskienė – fizinio ugdymo mokytoja 
ekpertė 

9 17:00 
Šventinis koncertas „Lietuvai“ skirtas Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienai, Vasario 16-ajai paminėti 

Palangos Stasio Vainiūno 
meno mokyklos koncertų salė 

Raimundas Žilius – muzikos mokytojas 
metodininkas, 
Jonas Einas –  muzikos mokytojas 
metodininkas, 
Loreta Fridinovienė – muzikos vyresnioji 
mokytoja,  
Mantas Ziba – muzikos mokytojas 

20 10:55 
Konferencija I klasių gimnazistams „Lengvi gimtosios 
kalbos sparnai“, skirta Gimtosios kalbos dienai paminėti 

Palangos senoji gimnazija, 
Mažoji aktų salė 

Jūratė Galinauskienė – lietuvių kalbos mokytoja 
ekspertė, 
Rasa Gedvilaitė – lietuvių kalbos mokytoja, 
Raimonda Kačerauskienė - lietuvių kalbos 
mokytoja metodininkė, 
Rita Dočkuvienė - lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė, 
Nijolė Šakinienė- lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė, 
Aušra Šeštokienė- lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė, 
Ligita Sinušienė - lietuvių kalbos mokytoja 

21 - Projektas „Nuo Vasario 16 ir Kovo 11“ 
Palangos Šventosios 
pagrindinė mokykla 

Aistė Viskontė – lietuvių kalbos mokytoja 



Diena Valanda Renginio pavadinimas Vieta Atsakingas 

21 16:00 Edukacinės veiklos, skirtos Užgavėnėms 
Palangos tautodailininkų 
Žulkų kūrybinės dirbtuvės 

Loreta Žulkuvienė - direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 

22-28 - Profesijų savaitė „ Mano profesija ateityje“ 
Palangos Vlado Jurgučio 
progimnazija 

Laimutė Benetienė – direktorė, 
Rima Šalkauskienė – direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, 
Alma Pronckūnienė – teatro vyr. mokytoja 

Derinama  Nacionalinio diktanto I etapas 
Palangos „Baltijos“ pagrindinė 
mokykla 

Asta Kuzmickienė - lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė, 
Lidija Janulienė – lietuvių kalbos mokytoja, 
Rita Dočkuvienė - lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė 

 

Parengė Palangos švietimo pagalbos tarnybos metodininkė 
Lina Urbanavičiūtė 

 

 


