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UKMERGĖS ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS RENGINIŲ PLANAS  

2022 M. RUGSĖJO MĖN. 

 

Eil.

Nr. 

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

1. Rugsėjo 2-30 d. 

Nuotoliniu būdu 

Zoom 

platformoje  

180 val. pedagoginių psichologinių žinių 

kursas. 

Kursus ves jungtinė lektorių grupė. 

Kursas skirtas 

asmenims, 

besirengiantiems dirbti 

ir dirbantiems pirminio 

profesinio mokymo 

profesijos mokytoju 

arba neformaliojo vaikų 

švietimo (išskyrus 

ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį 

ugdymą) mokytoju ir 

neturintiems pedagogo 

kvalifikacijos 

 

 

J. Gelūnaitė 

Tel. (8 340) 51443 

Dalyvių grupė 

suformuota 

2. Rugsėjo 3 d. 

Ukmergės 

kultūros centras, 

šokių salė 

(Kauno g. 8) 

Scenos meistriškumo mokymai „Teatro 

štrichai 22“. Mokymus ves jungtinė lektorių 

grupė, aktoriai Tomas Kizelis; Gabrielė 

Kuodytė; Vidmantas Fijalkauskas. 

 

 

Meno kolektyvo nariai 

 

 

 

 

 

J. Gelūnaitė 

Tel. (8 340) 51443 

 

 

 

 

Dalyvių grupė 

suformuota 

 

 

 

 



3. Rugsėjo 

6, 13, 20, 26 d. 

10.00-12.00 val. 

Ukmergės 

socialinių 

paslaugų centras 

Deltuvos g. 19 

 

Mokymai ,,Darbas komandoje ir kylančių 

konfliktų sprendimai“.  
Mokymus ves Sigita Bakanauskienė, 

direktorės pavaduotoja socialiniams 

reikalams.  
 

Socialiniai darbuotojai  
I grupė   
 

 

J. Gelūnaitė 

Tel. (8 340) 51443 

 

Dalyvių grupė 

suformuota 

 

 

 

4. Rugsėjo 

6, 13, 20, 26 d. 

15.00-17.00 val. 

Ukmergės 

socialinių 

paslaugų centras 

Deltuvos g. 19 

 

Mokymai ,,Darbas komandoje ir kylančių 

konfliktų sprendimai“.  
Mokymus ves Sigita Bakanauskienė, 

direktorės pavaduotoja socialiniams 

reikalams.  

 

 

 

Socialiniai darbuotojai  
II grupė  

 

 

 

 

  
 

J. Gelūnaitė 

Tel. (8 340) 51443 

 

 

 

 

 

 

Dalyvių grupė 

suformuota 

 

 

 

 

 

 

5. Rugsėjo 7 d. 

13.30 val. 

Ukmergės 

švietimo pagalbos 

tarnyba 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų metodinio būrelio metodinės 

tarybos narių pasitarimas 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų 

metodinio būrelio 

metodinės tarybos 

nariai 

 

Rita 

Steponavičienė 

Tel. (8 340) 51443 

 

Dalyvių grupė 

suformuota 

 

6. Rugsėjo 8 d. 

15.00-17.00 

Renginys vyks 

ZOOM 

platformoje 

Renginys „Bendrųjų programų įgyvendinimo 

rekomendacijų panaudojimo galimybes 2022–

2023 m. m.“. Renginio metu bus pristatomos 

konkretaus mokomojo dalyko ugdymo turinio 

kaitos aktualijos, įgyvendinimo galimybės, 

dalijamasi sėkmingos praktikos geraisiais 

pavyzdžiais, aptariami brandos egzaminų 

rezultatai.   

 

Matematikos mokytojai J. Gelūnaitė 

Tel. (8 340) 51443 

Renginys nemokamas. 

Prisijungimo nuoroda 

https://bit.ly/3Qj1t2z 

 

https://bit.ly/3Qj1t2z


7. Rugsėjo 9 d. 

12.30–15.30 val.  

Renginys vyks 

ZOOM 

platformoje 

Pristatymas „Bendrųjų programų 

įgyvendinimo rekomendacijų panaudojimo 

galimybes 2022–2023 m. m.“. Renginio metu 

bus pristatomos konkretaus mokomojo 

dalyko ugdymo turinio kaitos aktualijos, 

įgyvendinimo galimybės, dalijamasi 

sėkmingos praktikos geraisiais pavyzdžiais, 

aptariami brandos egzaminų rezultatai.   

Informatikos mokytojai J. Gelūnaitė 

Tel. (8 340) 51443 

Renginys nemokamas. 

Prisijungimo nuoroda 

https://bit.ly/3AivV7p 

 

8. Rugsėjo 13 d.. 

10.00-12.00 val. 

Ukmergės ŠPT 

Klaipėdos g. 17 

Programėlės „Lingo LT“, skirtos padėti 

kalbos sutrikimą turintiems vaikams 

integruotis į visuomenę,  pristatymas ir 

mokymas kaip ja naudotis.  

 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

J. Gelūnaitė 

Tel. (8 340) 51443 

Renginys nemokamas. 

Registracija el. p. 

j.gelunaite@usc.lt arba 

tel. (8 340) 51443 iki 09-

08 d. 

9. Rugsėjo 16 d.  

9.00 val. 

Ukmergės vaikų 

lopšelis-darželis 

„Nykštukas“. 

Respublikos lopšelių-darželių „Nykštukas“ 

sambūrio „Po Nykštuko kepure“ susitikimas 

„Visiems prieinama gera mokykla ir 

kokybiškas ugdymo turinys“ 

Respublikos lopšelių-

darželių „Nykštukas“ 

pedagogai 

Renata Gudaitienė, 

tel. 8 340 53634 

Rita 

Steponavičienė 

Tel. (8 340) 51443 

 

Dalyvių grupė 

suformuota 

10. Rugsėjo 19 d.  

13.30 val.  

“Zoom” 

platformoje 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų metodinio būrelio metodinės 

tarybos narių pasitarimas 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų 

metodinio būrelio 

metodinės tarybos 

nariai 

Rita 

Steponavičienė 

Tel. (8 340) 51443 

 

 

Dalyvių grupė 

suformuota 

 

11. Rugsėjo 19 d. 

14 val. 

Transliuojami 

gyvai „Vedliai“ 

Facebook 

paskyroje 

Nuotoliniai programos pristatymo renginiai 

mokytojams ir mokyklų atstovams, kuriuose 

sužinosite, kaip veikia „Vedlių“ programa, bei 

išgirsite jau patyrusių mokyklų patirtis 

integruojant informatiką į pradinį ugdymą 

Mokytojams ir mokyklų 

atstovams. 

Rita 

Steponavičienė 

Tel. (8 340) 51443 

 

 

Renginys nemokamas 

Registracijos anketa 

mokytojui ar visai 

mokyklai  

 bit.ly/vedliulicencija 

https://bit.ly/3AivV7p
mailto:j.gelunaite@usc.lt
https://bit.ly/vedliulicencija?fbclid=IwAR2RqclsV3X9m4tgqnkrQU4Bk2aKa-wqrSKiNCbarkB-Pys3BHaQSjdGBD0


12. Rugsėjo  

19-20- 21- 22 d.  

13:30 - 18:00 

Nuotoliniu būdu  

Microsoft Teams  

platformoje. 

Mokymai „pradinių klasių moduliai didelį 

mokymosi potencialą turintiems mokiniams“ 

 

Bendrojo ugdymo 

mokyklų pradinių 

klasių mokytojai 

Rita 

Steponavičienė 

Tel. (8 340) 51443 

 

 

Renginys nemokamas 

• I grupė. 2022 m. 

rugsėjo 19 dieną 

(13.30 val. – 

18.00 val.) ir 20 

dieną (13.30 val. – 

17.00 val.) 

Registracijos 

forma: 

https://forms.offic

e.com/r/BWY2m

N3VWV 

• II grupė. 2022 m. 

rugsėjo 21 dieną 

(13.30 val. – 

18.00 val.) ir 22 

dieną (13.30 val. – 

17.00 val.) 

Registracijos 

forma: 

https://forms.offic

e.com/r/DY6QSb

uuxs 

13. Rugsėjo 20 d.  

9.30 val.  

Ukmergės 

lopšelis-darželis 

„Eglutė“ 

Gerosios patirties sklaidos renginys - atvira 

veikla „Magiškoji STEAM laboratorija“ 

Rajono ugdymo įstaigų 

pedagogės, dirbančios 

su įvairaus 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikų grupėmis (naujai 

dirbančios specialistės 

(ne ilgiau kaip 3 

metus)) bei dirbančios 

kaimiškojo tipo 

ikimokyklinėse / 

Rita 

Steponavičienė 

Tel. (8 340) 51443 

 

 

Dalyvių grupė 

suformuota 

 

https://forms.office.com/r/BWY2mN3VWV
https://forms.office.com/r/BWY2mN3VWV
https://forms.office.com/r/BWY2mN3VWV
https://forms.office.com/r/DY6QSbuuxs
https://forms.office.com/r/DY6QSbuuxs
https://forms.office.com/r/DY6QSbuuxs


mišraus amžiaus 

jungtinėse grupėse. 

 

14. Rugsėjo 20 d.  

14.00-15.30 val. 
Renginys vyks 

nuotoliniu būdu 

„Microsoft Teams“ 

aplinkoje 

 

Viešoji nuotolinė konsultacija „Pavaduotojų, 

vadovų lyderystė: naujausi Lietuvos tyrėjų 

duomenys ir rekomendacijos dėl matematinio 

samprotavimo tobulinimo. Egzamino 

rezultatai, matematiniai gabumai, mokymo 

nuoseklumas, mokytojų kvalifikacija“. 

 

Mokyklų vadovai, 

pavaduotojai 

J. Gelūnaitė 

Tel. (8 340) 51443 

Registracija Tyrėjų 

duomenys ir 

rekomendacijos dėl 

matematinio 

samprotavimo tobulinimo 

(office.com) iki 09-19 d. 

 

 

15. Rugsėjo 21 d.  

10.30 val. 

Ukmergės miesto 

stadionas 

Rajoninis sporto renginys ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams 

Rajono ugdymo įstaigų 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikai ir jų 

pedagogai   

Rita 

Steponavičienė 

Tel. (8 340) 51443 

 

 

Dalyvių grupė 

suformuota 

 

16. Rugsėjo 26 d. 

 15:00 - 18:00 val. 

Nuotoliniu būdu  

 

Mokymai. “Įtraukusis ugdymas mokyklose: 

kaip pasirengti?” 

Bendrojo lavinimo 

mokyklų mokytojams, 

vadovams, švietimo 

pagalbos specialistams, 

mokytojų padėjėjams. 

Rita 

Steponavičienė 

Tel. (8 340) 51443 

 

 

Mokymų kaina – 19 €/ 

dalyviui. 

Registracija: 

https://www.pedagogas.lt

/renginys/itraukusis-

ugdymas-ka-dar-svarbu-

zinoti-8056 

 

17. Rugsėjo 26 d. 

J.Basanavičiaus 

gimnazija 

Fotografijų paroda, skirta Europos kalbų 

dieną paminėti „Europos kalbos aplink mane“ 

Rajono įstaigų bendrojo 

ugdymo ir gimnazijų 

ugdytiniai. 

J. Basanavičiaus 

gimnazijos 

užsienio kalbų 

pedagogai. Rita 

Steponavičienė 

Tel. (8 340) 51443 

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=umfGY12K0EKXrRF1yOGwEjj5uhd99k9DrPIn9ecnmKZUM1NBSURKOUlUN1RSWUtBN0dVRTVJSzBCUy4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=umfGY12K0EKXrRF1yOGwEjj5uhd99k9DrPIn9ecnmKZUM1NBSURKOUlUN1RSWUtBN0dVRTVJSzBCUy4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=umfGY12K0EKXrRF1yOGwEjj5uhd99k9DrPIn9ecnmKZUM1NBSURKOUlUN1RSWUtBN0dVRTVJSzBCUy4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=umfGY12K0EKXrRF1yOGwEjj5uhd99k9DrPIn9ecnmKZUM1NBSURKOUlUN1RSWUtBN0dVRTVJSzBCUy4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=umfGY12K0EKXrRF1yOGwEjj5uhd99k9DrPIn9ecnmKZUM1NBSURKOUlUN1RSWUtBN0dVRTVJSzBCUy4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=umfGY12K0EKXrRF1yOGwEjj5uhd99k9DrPIn9ecnmKZUM1NBSURKOUlUN1RSWUtBN0dVRTVJSzBCUy4u
https://www.pedagogas.lt/renginys/itraukusis-ugdymas-ka-dar-svarbu-zinoti-8056
https://www.pedagogas.lt/renginys/itraukusis-ugdymas-ka-dar-svarbu-zinoti-8056
https://www.pedagogas.lt/renginys/itraukusis-ugdymas-ka-dar-svarbu-zinoti-8056
https://www.pedagogas.lt/renginys/itraukusis-ugdymas-ka-dar-svarbu-zinoti-8056


18. Balandžio mėn. - 

Gruodžio 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 paskirtimi. 

 

Rajono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

pedagogai ir jų 

ugdytiniai 

 

Sonata Liogienė 

Rita 

Steponavičienė  

Tel. (8 340) 51443 

 

Projekto kontaktinis 

asmuo: 

sonatapauryte@inbox.lt. 

 

 

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 metodininkės: Jolanta Gelūnaitė, Rita Steponavičienė 

 

 

 

 

 


