
PATVIRTINTA 

Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 

2022 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. 1-18 

 

UKMERGĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS RENGINIŲ PLANAS                 

2022 M. VASARIO MĖN. 

Eil. 

Nr. 
Laikas, vieta Renginio pavadinimas 

Dalyviai 
Atsakingas, tel. Papildoma informacija 

1. Vasario 1 d. 

12.00 val.  

Rajono 

mokyklos 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros olimpiada 

(rajoninis etapas). 

Rajono 

mokyklų 

9-12 klasių 

mokiniai 

J. Gelūnaitė 

51443 

Dalyvių grupė suformuota 

2. 

 

Vasario 1 d. 

14 val.  

Nuotoliniu 

būdu  

„Zoom” 

platformoje  

Rajono anglų kalbos 

mokytojų metodinio 

būrelio narių 

pasitarimas  

Rajono 

mokyklų 

anglų kalbos 

mokytojai  

R.Steponavičienė 

tel. 51443 

Prisijungimo nuoroda: 

https://us02web.zoom.us/j/85680063510?pwd=WGdhQk5CQ3JLM0

ovQyt0bFA3MUhzUT09 

3. 

 

Vasario 3 d. 

14.00 val. 

Renginys 

vyks 

nuotoliniu 

būdu, 

„Youtube“ 

platformoje 

 

Informacinis renginys 

„Švietimo aktualijos 

2022”, kuriame savo 

sričių profesionalai 

supažindins su 

svarbiausiomis 2022-ųjų 

metų švietimo 

aktualijomis ir 

pasikeitimais. 

 

Mokytojai, 

mokyklų 

vadovai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

 

J. Gelūnaitė 

51443 

 

Renginys nemokamas. Būtina registracija https://bit.ly/3H9SEDF 

Dalyviams bus išduodami elektroniniai kvalifikacijos tobulinimo 

pažymėjimai  

(2 ak. val.). 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3H9SEDF%E2%80%8B%3Ffbclid%3DIwAR0WLsCPOY8_NKr_-AhfN6InRsRrSWjIdV5_pP5AblMro22J6278fnASv8I&h=AT0VvvXuvsnAgyrfPbtv6cw1jTzZydk2Q-A-tBpB5EEQLBeGIZhNikc_RrWi6sxqKREf47bCeMlkXYe8ICia_kpc_CGvlZ-mac3UlhecqIyBROQueZHC2PU4swDILXUn0zQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT22opJ4n5ZkXTiRKudFmqe3Ymw9IDFm4QKEWLLi-vlAq_Yya13mg_ZCgULICC1eUgiT0sr9SxlMO1JgCgiwlxAmOT6lZbCGlgo7G_ck3mEq_NsCZCkWmFNDtBDoi2xqlEIqJpT0NA-TeGeC8Pl9_9JwQBAvP9JSXCloGT0Lkd2EZ0A


4. Vasario 4 d.  

 9.00 val.   

Nuotoliniu 

būdu  

„Zoom” 

platformoje   

Rajono bendrojo 

ugdymo mokyklų 9-10 

klasių mokinių anglų 

kalbos konkursas.  

Rajono 

mokyklų  

 9-10 klasių 

mokiniai 

R.Steponavičienė 

tel. 51443 

Konkurso dalyvių paraiškų elektronines versijas pateikti Ukmergės 

švietimo pagalbos tarnybos metodininkei Ritai Steponavičienei el. p. 

r.steponaviciene@usc.lt  iki 2022 m. vasario 1 d. 

5. Vasario 7 d.  

14.00-18.30 

Nuotoliniu 

būdu 

Zoom 

platformoje  

Seminaras „B. Sruogos 

„Dievų miškas“ tekstai 

ir kontekstai“.  

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_9/ 

Seminaro kaina 45 eur/asm. 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

Vasario 8 d.  

19.00 val.  

Nuotoliniu 

būdu 

 

Seminaras ,,Užaugink 

sėkmingą vaiką!“ 

(2 val.)  

Tėvams, 

pedagogams. 

R.Steponavičienė 

tel. 51443 

 

Renginys nemokamas. 

Vietų skaičius renginyje - ITIN RIBOTAS.. 

Registracija į renginį: 

https://www.facebook.com/groups/1415748571833075/ 

7. 

 

Vasario 8 d.  

15.00 val.  

Nuotoliniu 

būdu 

 

Seminaras „Pamokos 

studijai“. 

Seminarą ves: Živilė 

Galinskaitė, VŠĮ 

Pranciškonų gimnazijos 

anglų kalbos mokytoja 

metodininkė ir  

Vija Mickuvienė, 

Palangos senosios 

Mokytojai, 

mokyklų 

vadovai 

J. Gelūnaitė 

51443 

Registracija: per Semiplius sistemą (https://www.semiplius.lt/) arba  

https://forms.gle/NF5bxqCGz8kwvb8u9 

Seminaro kaina: 5 eur/asm. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvikc.lt%2Flt%2Fregister-seminar_9%2F%3Ffbclid%3DIwAR2li_VQhnnTbjMr93rJkz5EQGrY_7OTcdHWdD7w3WEABKHy83Nu17w_IK8&h=AT26QYcYXDsR9ja6uc4WDs15xSUUeLJEKuWo7U59p-K5lKp418gCi3kieni5y2LEkZ31tE8BbPYQ-01-2E0GYN3vMZjbreQdvfBW1a1O4M_7uy6hbX8PofQDTFVxe8kYeSM&__tn__=q&c%5b0%5d=AT3qg5wXwkaCexGK3xxMdJv5ja8dwax7QOcQj_dNRB_hQZ0hgJmWO_dz85vP5oCyHNKW36ZEpYycc8J2QNPluBdj3qGcOP4aYsDIkYaq5fmjLcFJn4B5IzvwxPUzEq6psdE3JQSXhG7w7nV6B8gfT23J
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.semiplius.lt%2F%3Ffbclid%3DIwAR0dLeP8lxr5Pc9R-qdRyokZgs7-pWGiyOlVWnsSIkt5V0xU6Ny4UGlr-4w&h=AT1zPTNpMJJQDWjb0Hi6cRKz1dKECgOccVzclVladEcW9R8au4u0WY0Y8TC7FONVHRHNJsxERpm7FL3jyWIGhL-KlgQFzmef52W4X_Pbqj-ZysbbAaJWf4HKKb_t9QqyPaM&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0CtyFcAwiS2MyHZx55OYU-IKZPzuij8HaNDfss_iAyOIQhE2UvJ0I2NHaff9g9WgS1aP312-zb4eREFRsGKQOnvvF3fVT5-5bNDtvJwNIjPsdmW3mXpELRqHoLH0kqF6LZmdDsSo_eR3dvzfof3Zmfd6EV3402bm0XNfGIH7Z24DU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FNF5bxqCGz8kwvb8u9%3Ffbclid%3DIwAR3yaoXW1XdIeWM9EOSz5GAHlDhXyf1-UZtdHYACeOlwP1dKJviUr_odOjM&h=AT3YPAqTbu9mgR3Q0dphVyVioVCQshRi88loBVvzfXDA-fsjBlDlt7xxwbSbDRvJyPePN5YPCFofviGJOGdjydX34MrkXGKxoG_SA9yMUwNLzx-QvC4w1YMIjJbCxg3mnS4&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0CtyFcAwiS2MyHZx55OYU-IKZPzuij8HaNDfss_iAyOIQhE2UvJ0I2NHaff9g9WgS1aP312-zb4eREFRsGKQOnvvF3fVT5-5bNDtvJwNIjPsdmW3mXpELRqHoLH0kqF6LZmdDsSo_eR3dvzfof3Zmfd6EV3402bm0XNfGIH7Z24DU


gimnazijos matematikos 

mokytoja metodininkė. 

8. 

 

Vasario 8 d.        

15 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

Zoom 

platformoje  

Rajono biologijos 

mokytojų metodinio 

būrelio narių 

pasitarimas 

Rajono 

mokyklų 

biologijos 

mokytojai 

 

V. Krikštaponis 

+37061815269  

Prisijungimo nuoroda: 

https://us04web.zoom.us/j/72311389799?pwd=-e00qHb9IuA-

MjiXwcpOcuG41g3FUs.1 

 

Meeting ID: 723 1138 9799 

Passcode: 12345 

 

9. 

 

Vasario 8 d.  

15.00 val.  

Nuotoliniu 

būdu 

 

Rajono mokinių 

muzikos olimpiada 

 

Rajono 

mokyklų   

mokiniai 

R.Steponavičienė 

tel. 51443 

Olimpiados dalyvių paraiškų elektronines versijas pateikti Ukmergės 

švietimo pagalbos tarnybos metodininkei Ritai Steponavičienei el. p. 

r.steponaviciene@usc.lt iki 2022 m. vasario 4 d. 

10. 

 

Vasario 10 

d.  

9:00 val. 

 Nuotoliniu 

būdu 

29-osios Lietuvos 

mokinių rusų (gimtosios 

ir užsienio) kalbos 

olimpiados (10-11 kl. 

rajoninis etapas 

Rajono 

mokyklų   

mokiniai 

R.Steponavičienė 

tel. 51443 

Olimpiados dalyvių paraiškų elektronines versijas pateikti Ukmergės 

švietimo pagalbos tarnybos metodininkei Ritai Steponavičienei el. p. 

r.steponaviciene@usc.lt iki 2022 m. vasario 4 d. 

11. 

 

Vasario 10 

d. 

12.00 val. 

„Šilo“ 

progimnazija 

Meninio skaitymo 

konkursas 

(rajoninis etapas). 

Rajono 

mokyklų 5-12 

klasių mokiniai 

J. Gelūnaitė 

51443 

Dalyvių grupė suformuota  

12. 

 

Vasario 11 

d. 

9.00 val. 

Rajono 

mokyklos 

Matematikos olimpiada 

(rajoninis etapas). 

Rajono 

mokyklų 

9-12 klasių 

mokiniai 

J. Gelūnaitė 

51443 

Dalyvių paraiškas pateikti iki vasario 3 d.  

el. p. j.gelunaite@usc.lt 

 

https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/72311389799?pwd%3D-e00qHb9IuA-MjiXwcpOcuG41g3FUs.1&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1BB2qrBV-QxHOS3ewysJ3N
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/72311389799?pwd%3D-e00qHb9IuA-MjiXwcpOcuG41g3FUs.1&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1BB2qrBV-QxHOS3ewysJ3N
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/72311389799?pwd%3D-e00qHb9IuA-MjiXwcpOcuG41g3FUs.1&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1BB2qrBV-QxHOS3ewysJ3N
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/72311389799?pwd%3D-e00qHb9IuA-MjiXwcpOcuG41g3FUs.1&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1BB2qrBV-QxHOS3ewysJ3N
mailto:j.gelunaite@usc.lt


13. 

 

Vasario 14-

27 d. 

Nuotoliniu 

būdu 

 

Mokymai pagal 40 val. 

programą „Žaismingos 

skaitmeninės mokymo 

priemonės mokymui(si). 

Mokymus ves Laimonas 

Tamošiūnas, Šiaulių 

„Juventos“ 

progimnazijos 

mokytojas. 

Pagrindinio 

ugdymo įvairių 

dalykų 

mokytojai, 

spec. 

pedagogai, 

logopedai 

J. Gelūnaitė 

51443 

Registracija iki 2022-02-11 

https://www.tinklas.lt/kursas/zaismingos-skaitmenines-priemones-

mokymuisi/ 

Mokymų kaina 32 eur/asm. 

14. 

 

Vasario 14-

28 dienomis  

Metodinė „STEAM“ 

savaitė ,,Paslaptingi 

pasakos takai”. 

Metodinės priemonės 

iniciatorė: Ukmergės 

lopšelio-darželio 

„Eglutė“ ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui - Rita 

Pumputienė. 

 

Rajono 

ikimokyklinio 

ugdymo 

pedagogus ir jų 

ugdytiniai 

R.Steponavičienė 

tel. 51443 

Pedagogai, ketinantys dalyvauti metodinėje „STEAM“ savaitėje, 

registruojasi e. p. r.steponaviciene@usc.lt 

15. 

 

Vasario  

15d. 9 val. 

UŠPT 

(Klaipėdos 

g.17) 

Seminaras fizinio 

lavinimo mokytojams ir 

sporto treneriams. 

Tema: „Nauji požiūriai į 

fizinį lavinimą ir 

sportą“. 

Rajono ugdymo 

įstaigų fizinio 

lavinimo 

mokytojai ir 

sporto treneriai 

V. Krikštaponis 

+37061815269 

Seminaras mokomas (10-15 eur. susirinkus reikiamai dalyvių grupei). 

16. 

 

Vasario 15 

d. 

Senamiesčio 

progimnazija 

Seminaras „Refleksijos 

ir jos svarbos 

išgyvenimas: ko ir kaip 

paklausti?“ pagal 

ilgalaikę kvalifikacijos 

tobulinimo programą 

„Reflektyvaus 

Ukmergės 

Senamiesčio 

progimnazijos 

pedagogai 

J. Gelūnaitė 

51443 

Dalyvių grupė suformuota  

https://www.tinklas.lt/kursas/zaismingos-skaitmenines-priemones-mokymuisi/
https://www.tinklas.lt/kursas/zaismingos-skaitmenines-priemones-mokymuisi/


mokymo(si) principų 

įgyvendinimas 

mokykloje“. Seminarą 

ves lektorė Vaiva 

Stonienė. 

17. Vasario 15 

d. 

10.00-14.00 

Nuotoliniu 

būdu 

 

Konsultacija pagal  

ilgalaikę programą 

„Formuojamasis 

vertinimas ir individuali 

pažanga“. 

Konsultuos - Natalija 

Kauneckienė, Šiaulių 

Salduvės progimnazijos 

direktorė. 

 

Ukmergės r. 

Siesikų 

gimnazijos 

pedagogai 

J. Gelūnaitė 

51443 

Dalyvių grupė suformuota  

18. Vasario 17 

d. 

13 val.  

Nuotoliniu 

būdu 

“Zoom” 

platformoje 

 

Rajono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų 

metodinio būrelio 

metodinės tarybos narių 

pasitarimas 

Rajono 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogų 

metodinio 

būrelio 

metodinės 

tarybos nariai 

R.Steponavičienė 

51443 

Prisijungimo nuoroda išsiųsta į įstaigas. 

19. Vasario 17 

d.  

10.00-14.00 

val. 

Nuotoliniu 

būdu 

ZOOM 

platforma 

Seminaras „Mokinių 

vertinimas. Praktinė 

kelionė mokinių 

vertinimo validumo ir 

efektyvumo link“. 

Lektorius-Rytis 

Komičius, Vilniaus 

Vytauto Didžiojo 

gimnazijos direktorius ir 

anglų kalbos bei 

Mokytojai, 

mokyklų 

vadovai 

J. Gelūnaitė 

51443 

Registracija į renginį: 

https://lvjc.lt/tikrimokymai/mokiniu-vertinimas-praktine-kelione-

mokiniu-vertinimo-validumo-ir-efektyvumo-link-2022-02-17/ 

Seminaro kaina 20 eur/asm. 

https://lvjc.lt/tikrimokymai/mokiniu-vertinimas-praktine-kelione-mokiniu-vertinimo-validumo-ir-efektyvumo-link-2022-02-17/
https://lvjc.lt/tikrimokymai/mokiniu-vertinimas-praktine-kelione-mokiniu-vertinimo-validumo-ir-efektyvumo-link-2022-02-17/


psichologijos 

mokytojas. 

20. Vasario 17 

d.  

15.30-17.30 

val. 

Nuotoliniu 

būdu 

Mokymai „Matematika: 

kaip kurti integruotas 

pamokas?“. 

Mokymus ves Vilma 

Urbonaitė, matematikos 

mokytoja, korepetitorė, 

lektorė.  

Matematikos 

mokytojai, 

dirbantys 5-8 

klasėse 

 Registracija į renginį: 

https://www.pedagogas.lt/renginys/matematika-integruotuos-ir-

itraukiancios-pamokos-8014 

Seminaro kaina 9 eur/asm. 

21. Vasario 17 

d.  

14.00-17.00 

val. 

Nuotoliniu 

būdu 

ZOOM 

platforma 

Seminaras „Darbuotoją 

ar mokinį auginančios 

grįžtamojo ryšio 

kultūros mokykloje 

kūrimas“. 

Lektorius-Rytis 

Komičius, Vilniaus 

Vytauto Didžiojo 

gimnazijos direktorius ir 

anglų kalbos bei 

psichologijos 

mokytojas. 

Mokytojai, 

mokyklų 

vadovai 

J. Gelūnaitė 

51443 

Registracija į renginį: 

https://lvjc.lt/tikrimokymai/darbuotoja-auginancios-griztamojo-rysio-

kulturos-kurimas-2022-02-17/ 

Seminaro kaina 20 eur/asm. 

22. Vasario 18 

d. 

10.00-14.00 

Nuotoliniu 

būdu 

Siesikų 

gimnazija 

Konsultacija pagal  

ilgalaikę programą 

„Formuojamasis 

vertinimas ir individuali 

pažanga“. 

Konsultuos - Natalija 

Kauneckienė, Šiaulių 

Salduvės progimnazijos 

direktorė. 

Ukmergės r. 

Siesikų 

gimnazijos 

pedagogai 

J. Gelūnaitė 

51443 

Dalyvių grupė suformuota  

https://www.pedagogas.lt/renginys/matematika-integruotuos-ir-itraukiancios-pamokos-8014
https://www.pedagogas.lt/renginys/matematika-integruotuos-ir-itraukiancios-pamokos-8014
https://lvjc.lt/tikrimokymai/darbuotoja-auginancios-griztamojo-rysio-kulturos-kurimas-2022-02-17/
https://lvjc.lt/tikrimokymai/darbuotoja-auginancios-griztamojo-rysio-kulturos-kurimas-2022-02-17/


23. Vasario 18 

d.  

10.00-

14.00 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-2022-02-18/ 

Seminaro kaina 20 eur/asm. 

24. Vasario 18 

d.  

14.00-17.10 

val. 

Nuotoliniu 

būdu 

ZOOM 

platforma 

Seminaras „Kokybiška 

pamoka mokyklų išorės 

vertintojo akimis“.  

Lektorius-Rytis 

Komičius, Vilniaus 

Vytauto Didžiojo 

gimnazijos direktorius ir 

anglų kalbos bei 

psichologijos 

mokytojas. 

Mokytojai, 

mokyklų 

vadovai 

J. Gelūnaitė 

51443 

Registracija į renginį: 

https://lvjc.lt/tikrimokymai/kokybiska-pamoka-mokyklu-isores-

vertintojo-akimis-2022-02-18/ 

Seminaro kaina 20 eur/asm. 

25. Vasario 21 

d.  

10.00 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

ZOOM 

platforma 

180 val. kursai  

„Pedagoginių-

psichologinių žinių 

kursas“ (PPŽK), skirtas 

besirengiantiems dirbti 

ir dirbančius 

neformaliojo vaikų 

švietimo srityje 

(išskyrus ikimokyklinį 

ir priešmokyklinį 

ugdymą), taip pat 

pirminio profesinio 

mokymo profesijos 

Asmenys, 

besirengiantys 

dirbti ir 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

srityje (išskyrus 

ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį 

ugdymą) 

 

J. Gelūnaitė 

51443 

Registracija į renginį: 

https://lvjc.lt/tikrimokymai/pedagoginiu-psichologiniu-ziniu-kursas-

2022-vasaris/#support-form 

Kursų kaina 160 eur/asm. 

https://lvjc.lt/tikrimokymai/efektyvi-hibridine-pamoka-turint-minimalius-techninius-isteklius-2022-02-18/
https://lvjc.lt/tikrimokymai/efektyvi-hibridine-pamoka-turint-minimalius-techninius-isteklius-2022-02-18/
https://lvjc.lt/tikrimokymai/kokybiska-pamoka-mokyklu-isores-vertintojo-akimis-2022-02-18/
https://lvjc.lt/tikrimokymai/kokybiska-pamoka-mokyklu-isores-vertintojo-akimis-2022-02-18/
https://lvjc.lt/tikrimokymai/pedagoginiu-psichologiniu-ziniu-kursas-2022-vasaris/#support-form
https://lvjc.lt/tikrimokymai/pedagoginiu-psichologiniu-ziniu-kursas-2022-vasaris/#support-form


mokytojams, 

neišklausiusius šio 

kurso. 

26. Vasario 22 

d.  

Rajono 

mokyklos 

Dailės olimpiada 

„Laikmečių atradimai“ 

(rajoninis etapas). 

Rajono 

mokyklų 

8-12 klasių 

mokiniai 

J. Gelūnaitė 

51443 

Dalyvių paraiškas pateikti iki vasario 17 d. 

el. p. j.gelunaite@usc.lt 

 

27. Vasario 22 

d. 18 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

Zoom 

platformoje  

 

Rajono geografijos 

mokytojų metodinio 

būrelio narių 

pasitarimas 

 

Rajono 

mokyklų 

geografijos 

mokytojai 

 

V. Krikštaponis 

+37061815269  

Nuoroda prisijungimui:  

https://us04web.zoom.us/j/72498644814?pwd=7MQPZRE6yYuvY8

GUjQz2W1JRAbfbxi.1 

 

Meeting ID: 724 9864 4814 

Passcode: 12345 

28. Vasario 24 

d. 13 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

Zoom 

platformoje 

Seminaras. „Žemės 

poliarinės sritys: nuo 

globaliųjų iššūkių iki 

lokalių ir globalių 

interesų”. Lektorius 

Rytas Šalna 

Rajono 

mokyklų 

geografijos 

mokytojai 

 

V. Krikštaponis 

+37061815269  

Prisijungimo nuoroda bus paskelbta: 

https://geografija.lt/2022/01/lgma-edukacinis-centras-kviecia-

geografijos-mokytojus-i-kvalifikacijos-seminarus/  

Seminaro kaina 25 eur. 

29. Vasario 24 

d.  

Rajono 

mokyklos 

Istorijos olimpiada 

„Lietuvos Respublika 

1926 m. gruodžio 17 d. 

– 1940 m. birželio 15 

d.“ (rajoninis etapas). 

Rajono 

mokyklų 

10-12 klasių 

mokiniai 

J. Gelūnaitė 

51443 

Dalyvių paraiškas pateikti iki vasario 17 d. 

el. p. j.gelunaite@usc.lt 

 

30. Vasario 24 

d.  

15.30-18.30 

val. 

Nuotoliniu 

Mokymai „Matematika: 

kaip kurti įtraukiančias 

pamokas?“. 

Mokymus ves Vilma 

Urbonaitė, matematikos 

Matematikos 

mokytojai, 

dirbantys 5-8 

klasėse 

J. Gelūnaitė 

51443 

Registracija į renginį 

https://www.pedagogas.lt/renginys/matematika-integruotuos-ir-

itraukiancios-pamokos-8014 

Seminaro kaina 9 eur/asm. 

mailto:j.gelunaite@usc.lt
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/72498644814?pwd%3D7MQPZRE6yYuvY8GUjQz2W1JRAbfbxi.1&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2GHavR3KFktQ_dcawk-IYs
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/72498644814?pwd%3D7MQPZRE6yYuvY8GUjQz2W1JRAbfbxi.1&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2GHavR3KFktQ_dcawk-IYs
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/72498644814?pwd%3D7MQPZRE6yYuvY8GUjQz2W1JRAbfbxi.1&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2GHavR3KFktQ_dcawk-IYs
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/72498644814?pwd%3D7MQPZRE6yYuvY8GUjQz2W1JRAbfbxi.1&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2GHavR3KFktQ_dcawk-IYs
https://geografija.lt/2022/01/lgma-edukacinis-centras-kviecia-geografijos-mokytojus-i-kvalifikacijos-seminarus/
https://geografija.lt/2022/01/lgma-edukacinis-centras-kviecia-geografijos-mokytojus-i-kvalifikacijos-seminarus/
mailto:j.gelunaite@usc.lt
https://www.pedagogas.lt/renginys/matematika-integruotuos-ir-itraukiancios-pamokos-8014
https://www.pedagogas.lt/renginys/matematika-integruotuos-ir-itraukiancios-pamokos-8014


būdu mokytoja, korepetitorė, 

lektorė.  

31. Vasario 24 

d., 10.00-

14.30 val. 

Nuotoliniu 

būdu 

„ZOOM” 

platformoje 

Seminaras „STEAM 

ugdymas per 

skaitmenines 

technologines 

priemones darželyje“. (6 

akad. val.) 

Seminarą veda: 

Daiva Gerdzevičienė - 

edukologė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė 

 

Ikimokyklinio 

ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogams. 

R.Steponavičienė 

51443 

 

Registracija vykdoma internetu: 

Seminaro kaina: 25 Eur 

https://lvjc.lt/tikrimokymai/steam-ugdymas-darzelyje-2022-02-

24/?fbclid=IwAR3ZxOADGvNMtTZ4x-rvpuvCCi--

MCxez1zSYSJAJlKbaBSlPLiAqUaNLSU 

32.. Vasario 26 

d. 

11.00-14.00 

val.  

VU Šiaulių 

akademija 

(Vytauto g. 

84, Šiauliai) 

Jaunųjų matematikų 

varžybos. 
 

Rajono 

mokyklų  9-12 

kl. mokiniai 

J. Gelūnaitė 

51443 

Dalyvių sąrašus prašome pateikti iki 2022 m. vasario 18 d. el. p. 

j.gelunaite@usc.lt 

 

33. Iki vasario 

28 d. 

Rajono 

mokyklos 

Tarptautinis epistolinio 

rašinio konkursas. 

Rajono 

mokyklų 

mokiniai iki 15 

metų amžiaus 

J. Gelūnaitė 

51443 

Darbus siųsti el. p. j.gelunaite@usc.lt 

 

 

34. Vasario 28 

d.  

13 val. 

nuotoliniu 

būdu  

Seminaras (6 ak. val) 

,,Fonetinė grafika 

kalbos ugdymo 

procese“ pagal ilgalaikę 

(40 ak. val.) 

Specialiesiems 

pedagogams ir 

logopedams, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

R.Steponavičienė 

51443 

Registracija į seminarą vykdoma elektroniniu paštu: 

r.steponaviciene@usc.lt iki  vasario 25 d. 

https://lvjc.lt/tikrimokymai/steam-ugdymas-darzelyje-2022-02-24/?fbclid=IwAR3ZxOADGvNMtTZ4x-rvpuvCCi--MCxez1zSYSJAJlKbaBSlPLiAqUaNLSU
https://lvjc.lt/tikrimokymai/steam-ugdymas-darzelyje-2022-02-24/?fbclid=IwAR3ZxOADGvNMtTZ4x-rvpuvCCi--MCxez1zSYSJAJlKbaBSlPLiAqUaNLSU
https://lvjc.lt/tikrimokymai/steam-ugdymas-darzelyje-2022-02-24/?fbclid=IwAR3ZxOADGvNMtTZ4x-rvpuvCCi--MCxez1zSYSJAJlKbaBSlPLiAqUaNLSU
mailto:j.gelunaite@usc.lt
mailto:j.gelunaite@usc.lt
mailto:r.steponaviciene@usc.lt


„Zoom“ 

platformoje  

kvalifikacijos 

tobulinimo programą 

„Tinkamų metodų 

parinkimas ir praktinis 

jų taikymas, teikiant 

logopedinę pagalbą 

ugdymo įstaigoje“. 

Seminaro lektorė: 

Eglutė Šliauterienė, 

logopedė, socialinio 

darbo magistrė 

ugdymo 

pedagogams 

dirbantiems su 

vaikais, kuriems 

nustatyti bet 

kokios rūšies 

kalbos ar 

kalbėjimo 

sutrikimai. 

35. Vasario-

kovo mėn. 

I-asis respublikinis 

neformaliojo ir bendrojo 

ugdymo įstaigų mokinių 

virtualus konkursas-

paroda „Jonas Mekas ir 

avangardo menas“. 

Respublikos 

neformaliojo ir 

bendrojo 

ugdymo įstaigų 

mokiniai 

(7-19 metų) 

 

J. Gelūnaitė 

51443 

Iki 2022 m. kovo 24 d. darbus siųsti el. p.  

kristinadaruliene@gmail.com 

36. Vasario - 

rugsėjo mėn. 

Projektas „LANGAS Į 

UKMERGĘ“.  

Projektas skirtas 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų pažinimo 

ir socialinės 

kompetencijų 

plėtojimui, 

supažindinant juos su 

gimtojo miesto istorija, 

architektūra ir kitais 

mieste esančiais 

objektais, bei jų 

Rajono 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

pedagogai ir jų 

ugdytiniai 

S. Liogienė 

R.Steponavičienė  

51443 

Projekto kontaktinis asmuo: sonatapauryte@inbox.lt. 

mailto:kristinadaruliene@gmail.com


paskirtimi. 

 

37. Vasario 

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 

priešmokyklinio 

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 

 


