
PATVIRTINTA 

Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 

2022 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 1-2 
 

 

UKMERGĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS RENGINIŲ PLANAS 

2022 M. SAUSIO MĖN. 

Eil. 

Nr. 
Laikas, vieta Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingas, tel. Papildoma informacija 

1. 

Sausio 13 d. 

10 val. Ukmergės Vlado 

Šlaito bibliotekoje 

Paskaita Antanas Linkevičius 

„Įdomiausi turistiniai maršrutai 

Lietuvoje. 

Ukmergės 

TAU 

klausytojai 

L. Dzigienė  

+37069815450 

Vidmantas 

Krikštaponis 

+37061815269 

 

2. 

Sausio 4 d. 

15.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Microsoft Teams aplinkoj

e 

Viešoji nuotolinė konsultacija 

„Į ką reikėtų atkreipti dėmesį 

1-2 metus dirbantiems 

švietimo įstaigų vadovams“. 

Konsultacijos tema  „Mokytojų 

darbo grafikai ir nuotolinis 

darbas”. 

Konsultuos Romas Turonis, 

lektorius, socialinio dialogo 

bei mediacijos specialistas.   

Švietimo 

įstaigų 

vadovai 

J. Gelūnaitė 

51443 

Registracija į renginį iki gruodžio 31 d. 

Registracijos 

nuoroda https://forms.office.com/r/L2aQxJw9Nd 

Renginys nemokamas. 

3. 

Sausio 7 d. 

9.00 val. 

Senamiesčio 

progimnazija 

Seminaras „Refleksija: kas, 

kam, kaip ir kodėl?“ pagal 

ilgalaikę programą 

„Reflektyvaus mokymo(si) 

principų įgyvendinimas 

mokykloje“. Seminarą ves  

lektorė Aistė Bosienė. 

Ukmergės 

Senamiesčio 

progimnazijos 

pedagogai 

J. Gelūnaitė 

51443 
Dalyvių grupė suformuota  

https://forms.office.com/r/L2aQxJw9Nd


4. 

Sausio 7 d. 

15.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

 

Renginys „Kaip keisis 

matematikos pamokos?“, kurio 

metu bus pristatomas 

atnaujinamos matematikos 

bendrosios programos (BP) 

projektas. Renginyje dalyvaus 

BP atnaujintojai: 

Audronė Rimkevičienė, NŠA 

Ugdymo turinio departamento 

Ugdymo turinio rengimo 

skyriaus metodininkė. 

Rita Rimšelienė, Utenos 

Krašuonos progimnazijos 

pradinių klasių mokytoja 

ekspertė. 

Aistė Venclovienė, Šiaulių 

Didždvario gimnazijos 

matematikos mokytoja 

ekspertė. 

Vilija Šileikienė, Klaipėdos 

Ąžuolyno 

gimnazijos matematikos 

mokytoja ekspertė. 

Matematikos 

mokytojai 

J. Gelūnaitė 

51443 

Renginys bus transliuojamas 

NŠA „Facebook“ paskyroje >>>> 

5. 

Sausio 7 d. 

10.00–13.30 val. (4 akad. 

val.) 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Seminaras „Efektyvi hibridinė 

pamoka turint minimalius 

techninius išteklius“. 

Lektorius-Rytis Komičius, 

Vilniaus Vytauto Didžiojo 

gimnazijos direktorius ir anglų 

kalbos bei psichologijos 

mokytojas. 

Mokytojai, 

mokyklų 

vadovai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

J. Gelūnaitė 

51443 

Registracija į renginį: 

https://lvjc.lt/tikrimokymai/efektyvi-hibridine-

pamoka-turint-minimalius-techninius-isteklius-

2022-01-07/ 

Seminaro kaina 15 eur/asm. 

https://www.facebook.com/nsa.smm
https://lvjc.lt/tikrimokymai/efektyvi-hibridine-pamoka-turint-minimalius-techninius-isteklius-2022-01-07/
https://lvjc.lt/tikrimokymai/efektyvi-hibridine-pamoka-turint-minimalius-techninius-isteklius-2022-01-07/
https://lvjc.lt/tikrimokymai/efektyvi-hibridine-pamoka-turint-minimalius-techninius-isteklius-2022-01-07/


6. 

Sausio 10 d. 

14.00-18.30 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Seminaras  „F. Kafkos kūryba 

ir jo supratimas mokykloje“. 

Seminaro lektorė-Onutė 

Baumilienė. lietuvių kalbos 

mokytoja ekspertė, lektorė; 

vadovėlių, straipsnių, 

skaitmeninių mokomųjų 

priemonių (bendra)autorė; 

atnaujinamų Bendrųjų 

programų ugdymo turinio 

metodininkė. 

Lietuvių k. 

mokytojai 

J. Gelūnaitė 

51443 

Registracija į renginį: 

https://vikc.lt/lt/register-seminar_8/ 

 

Seminaro kaina 45 eur/asm. 

7. 

Sausio 10 d. 

10 val. Ukmergės Šv. 

Apaštalų Petro ir Povilo 

bažnyčia 

Paskaita Ukmergės TAU. 

Vikaras – kun. Valdas 

Šidlauskas 

Ukmergės 

TAU 

klausytojai 

L. Dzigienė  

+37069815450 

Vidmantas 

Krikštaponis 

+37061815269 

 

8. 

Sausio 11 d. 

15.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Praktiniai mokymai 

„Akcentuoto charakterio 

vaikai“. 

Mokymus ves Laura 

Dubosaitė, psichologė, LMTA 

pedagogikos katedros lektorė. 

Mokytojai, 

mokyklų 

vadovai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

J. Gelūnaitė 

51443 

Registracija į renginį iki sausio 11 d. 11.00 val.: 

https://www.pedagogas.lt/renginys/akcentuoto-

charakterio-vaikai-8013 

Mokymų kaina 12 eur/asm. 

9. 

Sausio 12 d. 

15.30-17.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Informacinis susitikimas. 

Edukacinė platforma 

„Kūrybingumo mokykla“ ir 

„Kūrybingumo ambasadorių“ 

kursas mokytojams. 

Susitikimą ves komunikacijos 

specialistas Tomas 

Ramanauskas ir Vilniaus 

universiteto Filosofijos 

instituto profesorius Kristupas 

Sabolius. 

Švietimo 

bendruomenė 

J. Gelūnaitė 

51443 

Renginys nemokamas.  

Registracija el. p. 

https://www.nsa.smm.lt/2021/12/06/2022-m-

sausio-menesio-informaciniai-verslo-ir-svietimo-

bendruomenes-susitikimai-nuotoliniu-budu/ 

https://vikc.lt/lt/register-seminar_8/
https://www.pedagogas.lt/renginys/akcentuoto-charakterio-vaikai-8013
https://www.pedagogas.lt/renginys/akcentuoto-charakterio-vaikai-8013
https://www.nsa.smm.lt/2021/12/06/2022-m-sausio-menesio-informaciniai-verslo-ir-svietimo-bendruomenes-susitikimai-nuotoliniu-budu/
https://www.nsa.smm.lt/2021/12/06/2022-m-sausio-menesio-informaciniai-verslo-ir-svietimo-bendruomenes-susitikimai-nuotoliniu-budu/
https://www.nsa.smm.lt/2021/12/06/2022-m-sausio-menesio-informaciniai-verslo-ir-svietimo-bendruomenes-susitikimai-nuotoliniu-budu/


10. 

Sausio 13-14 d. I sesija 

20-21 d. II sesija 

28 d. III sesija 

Nuotoliniu būdu 

Mokymai pagal 

programos „Kompetencijų 

vertinimo instrumentai“  

modulius:  

„Pedagogo profesijos 

kompetencijų vertinimo 

sistema“ (16 akad. val.); 

„Pedagogo profesijos 

kompetencijų vertinimo 

procedūros“ (16 akad. val.); 

„Pedagogo profesijos 

kompetencijų vertinimas ir 

profesinis augimas“  

(8 akad. val.). 

Mokymus ves Nomeda 

Brazdžiūnaitė-Sanden, 

psichologė, UAB „Žmogaus 

studijų centras“ konsultantė–

ekspertė.  

Mokytojai, 

mokyklų 

vadovai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

J. Gelūnaitė 

51443 

Mokymai nemokami.  

Registracija iki 2022 m. sausio 10 d. 
https://forms.office.com/r/yfsFMFpPAg 

Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta 

užsiregistravusiems dalyviams renginio dieną. 

11. 

Sausio 14 d. Ukmergės 

Užupio pagrindinė 

mokykla 

Rajono mokinių 9-12 klasių 

mokinių chemijos olimpiada 

Rajono 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklų 9-12 

klasių 

moksleiviai 

R. Steponavičienė  

51443 

Olimpiados dalyvių paraiškos elektroninę versiją 

pateikti Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos 

metodininkei Ritai Steponavičienei el.paštu: 

r.steponaviciene@usc.lt iki 2022 m. sausio 7 d. 

12. 

Sausio 17 d. 

13.00–16.30 val. 

Nuotoliniu būdu 

Seminaras: Aktyvumo ir 

dėmesio sutrikimas: kaip jį 

atpažinti, ką daryti atpažinus ir 

kaip padėti išmokti su juo 

gyventi? (4 akad. val.) 

Seminaro lektorė -  Dalia 

Elena Mickevičiūtė, 

psichoterapeutė, vaikų ir 

paauglių psichiatrė. 

Pradinio 

ugdymo ir 

bendrojo 

ugdymo 

pedagogams 

R. Steponavičienė  

51443 

Renginio kaina: 

15 €/ asm. 

Registracija: 

https://lvjc.lt/tikrimokymai/ADHD-kaip-ji-

atpazinti-2022-01-

17/?fbclid=IwAR3W4Cl2RkTc5lw1nHs5ahPCM

UxEeFDNUpXAGsZI5D5q9Ca_8HrlPaXPL3U 

https://forms.office.com/r/yfsFMFpPAg


13. 

Sausio 18 d. 

10.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

 

Konferencija „Ugdymas ir 

psichologija 2022“.  
Konferencijoje pranešimus 

skaitys jungtinė lektorių grupė. 

Mokytojai, 

mokyklų 

vadovai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

J. Gelūnaitė 

51443 

Registracija į renginį iki sausio 18 d. 9.00 val.: 

https://www.pedagogas.lt/renginys/ugdymas-ir-

psichologija-2022-8012 

Kaina 12 eur/asm. 

14. 

Sausio 18 d. 

18 val. 

Nuotoliniu būdu 

Seminaras „Vaiko uždaviniai 

pirmame septynmetyje – kaip 

padėti vaikui formuoti sveiką 

asmenybę“ .Seminarą ves 

Audronė Kancė-Grdzelišvili, 

„Pažinimo medis“ darželių bei 

mokyklų tinklo steigėja, ir 

vadovė, psichologė. 

Ikimokyklinio 

ir 

priešmokykli

nio ugdymo 

pedagogai., 

tėvai. 

R. Steponavičienė  

51443 

Renginys nemokamas! 

Kviečiame registruotis šioje nuorodoje: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd

VNiY1ADjkH_WpEAB9NvaE421l0aGgyYGJIG

GUE_2HRHBGw/viewform?fbclid=IwAR2NDF

g2wio1ZnKp18XIIVAjqS6WGXa0JCeCmP5Vy

KeQ2makzZQg4p2C9is 

15. 

Sausio 19 d. 

10.00–13.30 val. 

(4 akad. val.) 

Nuotoliniu būdu 

Zoom platformoje 

Seminaras „Vizualinio 

mąstymo strategijos taikymas 

literatūros pamokose“. 

Lektorė – Auksė Pukinskienė, 

Kauno Martyno Mažvydo 

progimnazijos lietuvių kalbos 

mokytoja ekspertė, lietuvių 

kalbos vadovėlių, leidinių 

savarankiškam mokymuisi ir 

EDUKA klasės skaitmeninių 

užduočių autorė. 

Lietuvių k. 

mokytojai 

J. Gelūnaitė 

51443 

Registracija į renginį: 

https://lvjc.lt/tikrimokymai/vizualinio-mastymo-

strategijos-taikymas-literaturos-pamokose-2022-

sausis/#support-form 

Seminaro kaina 15 eur/asm. 

16. 

Sausio 19 d. 

15.30-17.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

 

Informacinis susitikimas. 

 „LEGO® Education 

sprendimas vidurinės 

mokyklos mokiniams – SPIKE 

Prime ir BricQ Motion Prime 

rinkinių sistema“. Ugdymui 

skirtas naujoves, skaitmenines 

mokymo priemones ir 

Švietimo 

bendruomenė 

J. Gelūnaitė 

51443 

Renginys nemokamas.  

Registracija el. p. 

https://www.nsa.smm.lt/2021/12/06/2022-m-

sausio-menesio-informaciniai-verslo-ir-svietimo-

bendruomenes-susitikimai-nuotoliniu-budu/ 

https://www.pedagogas.lt/renginys/ugdymas-ir-psichologija-2022-8012
https://www.pedagogas.lt/renginys/ugdymas-ir-psichologija-2022-8012
https://lvjc.lt/tikrimokymai/vizualinio-mastymo-strategijos-taikymas-literaturos-pamokose-2022-sausis/#support-form
https://lvjc.lt/tikrimokymai/vizualinio-mastymo-strategijos-taikymas-literaturos-pamokose-2022-sausis/#support-form
https://lvjc.lt/tikrimokymai/vizualinio-mastymo-strategijos-taikymas-literaturos-pamokose-2022-sausis/#support-form
https://www.nsa.smm.lt/2021/12/06/2022-m-sausio-menesio-informaciniai-verslo-ir-svietimo-bendruomenes-susitikimai-nuotoliniu-budu/
https://www.nsa.smm.lt/2021/12/06/2022-m-sausio-menesio-informaciniai-verslo-ir-svietimo-bendruomenes-susitikimai-nuotoliniu-budu/
https://www.nsa.smm.lt/2021/12/06/2022-m-sausio-menesio-informaciniai-verslo-ir-svietimo-bendruomenes-susitikimai-nuotoliniu-budu/


mokymo metodikas pristatys 

UAB „Baltic Orbis“ atstovai. 

17. 

Sausio 19 d. 

10 val. Ukmergės „Šilo“ 

progimnazija 

Rajono mokinių prancūzų 

kalbos konkursas „Je parle 

francais et toi?“ (7 kl.) 

Rajono 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklų  

7 klasių 

moksleiviai 

R. Steponavičienė  

51443 
 

18. 

Sausio 20 d. 

Ukmergės Antano 

Smetonos gimnazija 

Rajono mokinių anglų kalbos 

olimpiada  

(11 /III gimnazijos klasių 

mokiniams) 

Rajono 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklų  

11 klasių 

moksleiviai 

R. Steponavičienė  

51443 
 

17 

Sausio 21 d. 

Ukmergės „Šilo“ 

progimnazija 

54-oji Lietuvos mokinių 

biologijos olimpiada 

Rajono 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklų  

9-12 klasių 

moksleiviai 

Vidmantas 

Krikštaponis  

Tel.+37061815269 

Mokyklos dalyvių paraiškas pateikia 

el. p. v.krikstaponis@usc.lt  

iki sausio 11 d. 

18. 
Iki sausio 25 d. 

 

Lietuvos mokinių jaunųjų 

filologų konkurso rajoninis 

etapas. 

Rajono 

mokyklų 
mokiniai 

J. Gelūnaitė 

51443 
 

 

   

19. 

Sausio 25 d. 

10.00–14.30 val. 

Nuotoliniu būdu 

Seminaras „STEAM ugdymas 

per skaitmenines technologines 

priemones darželyje“ (6 akad. 

val.). 

Lektorė: Daiva Gerdzevičienė 

– edukologė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui, 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė. 

Ikimokyklinio 

ir 

priešmokykli

nio ugdymo 

pedagogams 

R. Steponavičienė  

51443 

Renginio kaina: 

20 €/ asm. 

Registracija: 

https://lvjc.lt/tikrimokymai/STEAM-ugdymas-

darzelyje-2022-01-25/#support-form 



20. 

Sausio 26 d. 

15.30-17.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Informacinis susitikimas 
„Reflectus“. „Reflectus“ – tai 

internetinė automatizuota 

reflektavimo sistema, skirta 

mokiniams ir mokytojams. 

„Reflectus“ sistema skirta 

palengvinti, supaprastinti bei 

automatizuoti reflektavimo ir 

grįžtamojo ryšio procesams, 

kurie leidžia mokytojams 

greičiau (pa)matyti ir suprasti 

kiekvieną mokinį. 

Apie visa tai susitikimo metu 

papasakos UAB „Refleksija“ 

atstovai. 

Švietimo 

bendruomenė 

J. Gelūnaitė 

51443 

Renginys nemokamas.  

Registracija el. p. 

https://www.nsa.smm.lt/2021/12/06/2022-m-

sausio-menesio-informaciniai-verslo-ir-svietimo-

bendruomenes-susitikimai-nuotoliniu-budu/ 

 

21. 

Sausio 27 d. 

9.00 val. 

Jono Basanavičiaus 

gimnazija 

Lietuvos mokinių fizikos 

olimpiados rajoninis etapas 

9-12 kl. mokiniams. 

Rajono 

mokyklų 
mokiniai 

J. Gelūnaitė 

51443 

Mokyklos dalyvių paraiškas pateikia 

el. p. j.gelunaite@usc.lt  

iki sausio 24 d. 

22. 

Sausio 27 d. 

13.00–16.10 val. 

Nuotoliniu būdu 

Praktinis seminaras „Didelių ir 

labai didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

vaikų ugdymas“ (4 akad. val.). 

Seminaro lektorė – specialioji 

pedagogė, logopedė 

metodininkė JURGA 

KLIMKIENĖ 

Priešmokykli

nio ugdymo 

pedagogams, 

pradinio 

ugdymo 

pedagogams, 

specialiesiem

s 

pedagogams, 

pedagogams, 

dirbantiems 

su lavinamųjų 

klasių 

mokiniais. 

R. Steponavičienė  

51443 

Renginio kaina: 

15 €/ asm. 

Registracija: https://lvjc.lt/tikrimokymai/dideliu-

ir-labai-dideliu-specialiuju-ugdymosi-poreikiu-

turinciu-vaiku-ugdymas-2022-

sausis/?fbclid=IwAR15TcDybXk7CouNRMn8jc

s4jd13H7CPke_2zlyXM96G8FG1h54B8vC0GR

E 

https://www.nsa.smm.lt/2021/12/06/2022-m-sausio-menesio-informaciniai-verslo-ir-svietimo-bendruomenes-susitikimai-nuotoliniu-budu/
https://www.nsa.smm.lt/2021/12/06/2022-m-sausio-menesio-informaciniai-verslo-ir-svietimo-bendruomenes-susitikimai-nuotoliniu-budu/
https://www.nsa.smm.lt/2021/12/06/2022-m-sausio-menesio-informaciniai-verslo-ir-svietimo-bendruomenes-susitikimai-nuotoliniu-budu/
mailto:j.gelunaite@usc.lt


23. 

Sausio  27 d.  

16 val. 

Nuotoliniu būdu 

54-oji Lietuvos mokinių 

biologijos olimpiados rezultatų 

aptarimas. 

Biologijos 

mokytojai. 

V. Krikštaponis 

+37061815269 

Nuoroda prisijungimui: 

https://us04web.zoom.us/j/74922787769?pwd=2

NcJpxjgEbJ54vovBleUZFIhx3RdWb.1 

 

Meeting ID: 749 2278 7769 

Passcode: 12345 

24. 

Sausio 28 d. 

13 val. 

Nuotoliniu būdu 

Praktiniai mokymai 

„Perdegimas darželio 

pedagogo veikloje ir jo 

prevencija” 

Seminaro lektorė – Rūta 

Misiulienė – psichologė dviejų 

ministerijų kuruojamose 

srityse: Molėtų r. Švietimo 

pagalbos tarnyboje Molėtų 

PSPC, Psichikos sveikatos 

centre. Konsultantė-lektorė, 

rengianti mokymus 

pedagogams, vedanti 

individualias konsultacijas 

tėvams. 

Ikimokyklinio

, 

priešmokykli

nio 

pedagogams 

ir jų 

padėjėjams, 

kurie savo 

darbe 

susiduria su 

nuovargiu bei 

perdegimu 

R. Steponavičienė  

51443 

Renginio kaina: 

12 €/ asm. 

Registracija: 

https://www.pedagogas.lt/renginys/perdegimas-

darzelio-pedagogo-veikloje-ir-jo-prevencija-8011 

25. 
Sausio 29 d. 

 

Nacionalinis prof. J. 

Matulionio jaunųjų 

matematikų konkursas. 

Rajono 

mokyklų  

9-12 klasių  

mokiniai 

J. Gelūnaitė 

51443 

Registracija moksleiviams: 

https://mgmf.ktu.edu/registracija-i-nacionalini-

prof-j-matulionio-jaunuju-matematiku-konkursa-

2022-m/ 

26. Sausio 29 d. 

Seminaras „Ar įmanoma „z” 

kartą sudominti matematika?”.  

Seminarą ves lektorė dr. 

Violeta Kravčenkienė (bus 

išduodami pažymėjimai). 

Matematikos  

mokytojai 

J. Gelūnaitė 

51443 

Registracija mokytojams:  

https://mgmf.ktu.edu/prof-j-matulionio-jaunuju-

matematiku-konkursas-registracija-mokytojams/ 

27. 

Sausio mėn. - 

Rugsėjo mėn. 

 

Projektas „LANGAS Į 

UKMERGĘ“.  

Projektas skirtas ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus 

Rajono 

ikimokyklinio 

ir 

priešmokykli

S. Liogienė 

R. Steponavičienė  

51443 

Projekto kontaktinis asmuo: 

sonatapauryte@inbox.lt.  

https://us04web.zoom.us/j/74922787769?pwd=2NcJpxjgEbJ54vovBleUZFIhx3RdWb.1
https://us04web.zoom.us/j/74922787769?pwd=2NcJpxjgEbJ54vovBleUZFIhx3RdWb.1
https://mgmf.ktu.edu/registracija-i-nacionalini-prof-j-matulionio-jaunuju-matematiku-konkursa-2022-m/
https://mgmf.ktu.edu/registracija-i-nacionalini-prof-j-matulionio-jaunuju-matematiku-konkursa-2022-m/
https://mgmf.ktu.edu/registracija-i-nacionalini-prof-j-matulionio-jaunuju-matematiku-konkursa-2022-m/
https://mgmf.ktu.edu/prof-j-matulionio-jaunuju-matematiku-konkursas-registracija-mokytojams/
https://mgmf.ktu.edu/prof-j-matulionio-jaunuju-matematiku-konkursas-registracija-mokytojams/


vaikų pažinimo ir socialinės 

kompetencijų plėtojimui, 

supažindinant juos su gimtojo 

miesto istorija, architektūra ir 

kitais mieste esančiais 

objektais, bei jų paskirtimi.  

nio ugdymo 

įstaigų 

pedagogai ir 

jų ugdytiniai 

28. 
Sausio mėn. – 

Gegužės mėn. 

Projektas „MĄSTAU, KURIU, 

PRAMOGŲ PARKĄ 

TURIU“. 

Projekto tikslas - stiprinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

matematinius gebėjimus, 

laiduojant vaiko asmenybės 

skleidimąsi ugdyti 

bendradarbiavimo ir problemų 

sprendimo, loginio mąstymo 

įgūdžius. 

Rajono 

ikimokyklinio 

ir 

priešmokykli

nio ugdymo 

įstaigų 

ugdytiniai ir 

jų pedagogai 

R. Kasnikauskaitė 

R. Steponavičienė  

51443 

Projekto kontaktinis asmuo: 

kasnikauskaiterosita@gmail.com  

P. s. Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio datą ir laiką, papildyti planą naujais renginiais. Išsamesnę informaciją apie kiekvieną renginį pateiksime 

siųsdami į ugdymo įstaigas atskirus raštus. 

 Planą sudarė  metodininkai:  Jolanta Gelūnaitė, Vidmantas Krikštaponis, Rita Steponavičienė 


