
KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRAS 
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, J. Pabrėžos g. 8, 97129 Kretinga, tel. +370 674 13639, 

el. p. svietimocentras@kretingosrsc.lt, http://www.kretingosrsc.lt  

Duomenys saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre, kodas 195175933 

TVIRTINU 

Švietimo centro direktorė 

Adelė Mazeliauskienė 

VEIKLOS PLANAS 
2019-12-23 Nr. V6-79 

Kretinga 

Sausio mėn. 
Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas, veikla 

Data, 

valanda 
Vieta Lektoriai Kam skirta programa Pastabos 

SPECIALIZUOTI RENGINIAI (seminarai, kursai, edukacinės išvykos) 

1.  Seminaras „Kaip susikalbėti ir efektyviai 

veikti? Vidinės dalykinės komunikacijos 

modeliai ir būdai švietimo organizacijoje“ 

01-03 

11.00 val. 

Klaipėdos E. 

Galvanausko 

profesinio 

mokymo 

centras 

Lidija Laurinčiukienė, žurnalistė, ryšių su 

visuomene specialistė, asmenybės augimo ir 

tobulinimo trenerė, verslo ir švietimo organizacijų, 

valstybės tarnybos ir nevyriausybinių organizacijų 

konsultantė, moksleivių karjeros planavimo 

patarėja, konsultantė 

Klaipėdos E.Galvanausko 

profesinio mokymo centro 

bendruomenei 

Pažymos kaina – 

1,00 € 

2.  40 val. mokymų I užsiėmimas „Psichikos 

sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos 

darbuotojams“ 

01-08 

13.00 val. 

Kūlupėnų M. 

Valančiaus 

pagrindinė 

mokykla 

Jolanta Birbalienė, UAB „Verslo Aljansas“ 

Tauragės skyriaus direktorė, Daiva Grikšienė, 

psichologė 

Kūlupėnų M. Valančiaus 

pagrindinės mokyklos 

bendruomenei 

Pažymos kaina – 

1,00 € 

3.  40 val. mokymų II užsiėmimas „Psichikos 

sveikatos kompetencijų didinimas įstaigos 

darbuotojams“ 

01-22 

13.00 val. 

Kūlupėnų M. 

Valančiaus 

pagrindinė 

mokykla 

Jolanta Birbalienė, UAB „Verslo Aljansas“ 

Tauragės skyriaus direktorė, Daiva Grikšienė, 

psichologė 

Kūlupėnų M. Valančiaus 

pagrindinės mokyklos 

bendruomenei 

Pažymos kaina – 

1,00 € 

4.  Seminaras „Lytiškumo ugdymas pradinėse 

klasėse“ 

01-23 

12.00 val. 

Švietimo 

centras 

Jūratė Gudliauskaitė-Godvadė, Vytauto Didžiojo 

universiteto Socialinio darbo katedros lektorė  

Pradinio ugdymo 

mokytojams 

Seminaro kaina – 

23,00 € 
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5.  Kursai 60 val. „Anglų kalbos kursai 

Starter A1 lygis (pradžiamokslis, I dalis)“ 

(I grupė)  

18.00 val. 

Pirmadieniais, 

trečiadieniais 

Švietimo 

centras 

Rasa Kašinskienė, Jurgio Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė 

Mokytojams, rajono 

bendruomenei 

Pagal sąrašą. 

Kursų 1 val. kaina 

– 3,00 € 

6.  Kursai 60 val. „Anglų kalbos kursai 

Starter A1 lygis (pradžiamokslis, I dalis)“ 

(II grupė)  

18.00 val. 

Pirmadieniais, 

trečiadieniais 

Švietimo 

centras 

Živilė Tamošauskienė, Jurgio Pabrėžos 

universitetinės gimnazijos anglų kalbos mokytoja 

metodininkė 

Mokytojams, rajono 

bendruomenei 

Pagal sąrašą. 

Kursų 1 val. kaina 

– 3,00 € 

7.  Kursai 60 val. „Anglų kalbos kursai 

Elementary A2 lygis (pažengusiems, I 

dalis)“  

18.00 val. 

Antradieniais, 

ketvirtadieniais 

Švietimo 

centras 

Gražina Zaborienė, Viešosios įstaigos 

Pranciškonų gimnazijos anglų kalbos mokytoja 

metodininkė 

Mokytojams, rajono 

bendruomenei 

Pagal sąrašą. 

Kursų 1 val. kaina 

– 3,00 € 

8.  Kursai 60 val. „Rusų kalbos kursai 

pradedantiesiems“ 

18.00 val. 

Pirmadieniais, 

ketvirtadieniais 

Švietimo 

centras 

Jūratė Lisauskienė, Kartenos mokyklos-

daugiafunkcio centro rusų kalbos mokytoja 

metodininkė 

Mokytojams, rajono 

bendruomenei 

Pagal sąrašą. 

Kursų 1 val. kaina 

– 3,00 € 

Seminarus inicijuoja ir koordinuoja neformaliojo švietimo skyriaus metodininkė Gėnė Benetienė 
 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas, veikla 

Data, 

valanda 
Vieta Lektoriai, vykdytojai, atsakingi Kam skirtas renginys 

KOLEGIALUS PATIRTIES PERĖMIMAS (metodinė veikla) 

1.  Konsultacija dėl pasirengimo technologijų 

brandos egzaminui 

01-14 

15.00 val. 

Švietimo 

centras 

Judita Alšauskienė, švietimo centro suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo skyriaus technologijų mokytoja 

metodininkė 

Technologijų mokytojams, ruošiantiems 

mokinius brandos egzaminui 

2.  Konsultacija dėl pasirengimo dailės brandos 

egzaminui 

01-16 

15.00 val. 

J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija, 107 

kab. 

Valdonija Karaliūnienė, Jurgio Pabrėžos 

universitetinės gimnazijos dailės mokytoja ekspertė 

Dailės mokytojams, ruošiantiems mokinius 

brandos egzaminui 

3.  Konsultacija dėl pasirengimo muzikos 

brandos egzaminui 

01-22 

15.00 val. 

Švietimo 

centras 

Rima Ramoškienė, švietimo centro neformaliojo 

švietimo skyriaus metodininkė, Milda 

Trušauskaitė, Marijono Daujoto progimnazijos 

muzikos mokytoja ekspertė, muzikos mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė 

Muzikos mokytojams, ruošiantiems mokinius 

brandos egzaminui 

4.  Metodinė popietė „Relaksacijos 

kompensacinė funkcija įveikiant emocinį 

ir psichologinį nuovargį“ 

01-23 

14.00 val. 

Švietimo 

centras 

Daiva Martinkuvienė, Jurgio Pabrėžos 

universitetinės gimnazijos psichologė, psichologų 

metodinio būrelio pirmininkė 

Psichologams 

5.  Integruota matematikos ir dorinio ugdymo 

(tikybos) pamoka 8 klasei „Skaičiai 

matematikoje ir biblijoje“ 

01-27 

8.55 val., 107 

kab.  

 

VšĮ 

Pranciškonų 

gimnazija 

Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos 

komanda: Jolanta Petrauskienė, matematikos 

mokytoja metodininkė, Danutė Ančerytė, dorinio 

ugdymo (tikybos) mokytoja 

Matematikos ir dorinio ugdymo (tikybos) 

mokytojams 
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Metodinę veiklą inicijuoja ir koordinuoja neformaliojo švietimo skyriaus metodininkė Rima Ramoškienė 

RENGINIAI VAIKAMS/MOKINIAMS 

1.  Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada 

(11 kl.), rajono etapas 

01-08 

10.00 val. 

Švietimo 

centras 

Vilija Kontrimė, švietimo centro neformaliojo 

švietimo skyriaus metodininkė 

Bendrojo ugdymo mokyklų 11 (IIIG) klasių 

mokiniams ir anglų kalbos mokytojams 

Dalyvių registracija švietimo centro 

svetainėje iki sausio 06 d. 

2.  49-asis tarptautinis jaunimo epistolinio 

rašinio konkursas, rajono etapas 

01-09 

14.30 val. 

Švietimo 

centras 

Vilija Kontrimė, švietimo centro neformaliojo 

švietimo skyriaus metodininkė 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams iki 15 

metų amžiaus ir lietuvių kalbos mokytojams 

Dalyvių registracija švietimo centro 

svetainėje iki sausio 07 d. 

3.  58-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada 

(9–12 kl.), rajono etapas 

01-10 

10.00 val. 

Švietimo  

centras 

Gėnė Benetienė. švietimo centro neformaliojo 

švietimo skyriaus metodininkė 

Bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 (I-IVG) 

klasių mokiniams ir chemijos mokytojams 

Dalyvių registracija švietimo centro 

svetainėje iki sausio 7 d. 

4.  52-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų 

konkursas, rajono etapas 

01-15 

14.00 val. 

Švietimo 

centras 

Vilija Kontrimė, švietimo centro neformaliojo 

švietimo skyriaus metodininkė 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams ir 

lietuvių kalbos mokytojams 

Dalyvių registracija švietimo centro 

svetainėje iki sausio 13 d. 

5.  69-oji Lietuvos mokinių matematikos 

olimpiada (9–12 kl.), rajono etapas 

01-17 

10.00 val. 

J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija  

Gėnė Benetienė. švietimo centro neformaliojo 

švietimo skyriaus metodininkė 

Bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 (I-IVG) 

klasių mokiniams ir matematikos 

mokytojams 

Dalyvių registracija švietimo centro 

svetainėje iki sausio 14 d. 

6.  Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 

Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9-12 

klasių mokiniams, rajono etapas 

01-21 

10.00 val. 

Švietimo 

centras 

Vilija Kontrimė, švietimo centro neformaliojo 

švietimo skyriaus metodininkė 

Bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 12 (I-IVG) 

klasių mokiniams ir lietuvių kalbos 

mokytojams 

Dalyvių registracija švietimo centro 

svetainėje iki sausio 17 d. 

7.  Respublikinis anglų kalbos konkursas (9-10 

kl.), rajono etapas 

01-23 

10.00 val. 

Švietimo 

centras 

Vilija Kontrimė, švietimo centro neformaliojo 

švietimo skyriaus metodininkė 

Bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 10 (I-IIG) 

klasių mokiniams ir  anglų kalbos 

mokytojams 

Dalyvių registracija švietimo centro 

svetainėje iki sausio 21 d. 

8.  53-ioji Lietuvos mokinių biologijos 

olimpiada (9-12 kl.), rajono etapas 

01-24 

10.00 val.  

Viešoji įstaiga 

Pranciškonų 

gimnazija 

Vilija Kontrimė, švietimo centro neformaliojo 

švietimo skyriaus metodininkė 

Bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 12 (I-IVG)  

klasių mokiniams ir biologijos mokytojams 
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Dalyvių registracija švietimo centro 

svetainėje iki sausio 22 d. 

9.  Lietuvos mokinių meninio skaitymo 

konkursas, 5-12 klasių mokiniams, rajono 

etapas 

01-29 

10.00 val. 

Kartenos 

mokykla–

daugiafunkcis 

centras 

Vilija Kontrimė, švietimo centro neformaliojo 

švietimo skyriaus metodininkė 

Bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių 

mokiniams ir lietuvių kalbos mokytojams 

Dalyvių registracija švietimo centro 

svetainėje iki sausio 27 d. 

10.  8-oji Lietuvos mokinių muzikos olimpiada 

(6–12 kl.), rajono etapas 

01-31 

9.00 val. 

Kretingos 

meno mokykla 

Rima Ramoškienė, švietimo centro neformaliojo 

švietimo skyriaus metodininkė 

6–12 kl. mokiniams ir muzikos mokytojams 

Dalyvių registracija švietimo centro 

svetainėje iki sausio 24 d. 

11.  68-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada 

(9–12 kl.), rajono etapas 

01-31 

10.00 val. 

Švietimo 

centro 

suaugusiųjų ir 

jaunimo 

mokymo 

skyrius  

Gėnė Benetienė, švietimo centro neformaliojo 

švietimo skyriaus metodininkė 

Bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 (I-IVG) 

klasių mokiniams ir fizikos mokytojams 

Dalyvių registracija švietimo centro 

svetainėje iki sausio 28 d. 

12.  Respublikinis mokinių kūrybinių darbų 

konkursas ,,Pravėriau vario vartelius“ 

01-02 – 02-10 Salantų meno 

mokykla 

Salantų meno mokyklos komanda: Silvija 

Piluckienė, direktorė, Ingrida Taujanskienė, 

dailės mokytoja metodininkė  

Lietuvos Respublikos bendrojo ugdymo ir 

neformalaus vaikų švietimo mokyklų 7–19 

metų  mokiniams ir mokytojams 

VIEŠOJI VEIKLA (visuomeninė, kultūrinė, meninė raiška) 

1.  Paroda „Lietuvos grožis“ 01-06  

11.00 val. 

Švietimo 

centras 

L.-d. „Ąžuoliukas“ Irena Lukauskienė, 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė 

Mokytojams, rajono bendruomenei 

2.  Paroda „Medžiai, tarsi žmonės“ 01-06 

11.30 val. 

Švietimo 

centras 

L.-d. „Žilvitis“ Dalia Stukienė, vaikų priežiūros 

darbuotoja 

Mokytojams, rajono bendruomenei 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS SKYRIAUS VEIKLA 

1.  Praktiniai mokymai „Tarpusavio santykių 

puoselėjimas“ 

01-08 

14.30 val. 

Kartenos 

mokykla-

daugiafunkcis 

centras 

Eglė Deksnienė, psichologė Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro 

mokytojams 

 

2.  Grupiniai užsiėmimai „Ankstyvosios 

intervencijos programos vykdymas“ 

01-14, 21, 28 

15.30 val. 

Pedagoginės 

psichologinės 

pagalbos 

skyrius 

Dainora Kalniškienė, vyresnioji socialinė 

pedagogė 

Tikslinei 14–21 metų jaunuolių grupei 

3.  Kompleksinis pedagoginis-psichologinis 

raidos (negalių, sutrikimų, mokymosi 

sunkumų) vertinimas 

Antradieniais, 

trečiadieniais, 

ketvirtadieniais, 

penktadieniais 

Pedagoginės 

psichologinės 
Eglė Deksnienė, Sonata Vizgaudienė, Rimantė 

Gedrimienė, Dalia Mikalauskienė, psichologės, 

Elena Žalgirienė, vyresnioji specialioji pedagogė, 

Mokiniams, ikimokyklinio amžiaus vaikams 

ir jų tėvams 

 

http://sistema.kretingosrsc.lt/
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pagalbos 

skyrius 

Dainora Kalniškienė, vyresnioji socialinė 

pedagogė, Raminta Staškauskienė, logopedė 

metodininkė 

Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus veiklą inicijuoja ir koordinuoja pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus vedėja Vaidota Vaišienė 
 

TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO (TIC) VEIKLA 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas, veikla Data, laikas Vieta Kam skirtas renginys 

1.  Pėsčiųjų žygis „Dvasinės pergalės kelias“ 

sausio 13-osios įvykiams paminėti 

01-11 

10.00 val. 

Kretingos 

rajonas 

Kretingos miesto bendruomenei ir svečiams. Registracija telefonu +370 445 73102 

2.  Ekskursija „Kretingos požemiai. Jeigu 

sienos prabiltų“ 

01-17 

10.00 val. 

Kretingos 

rajono TIC, 

Vilniaus g. 2B, 

Kretinga 

Pagal sąrašą 

3.  Ekskursija „Kretingos požemiai. Jeigu 

sienos prabiltų“ 

01-18 

10.00 val.  

Kretingos 

rajono TIC, 

Vilniaus g. 2B, 

Kretinga 

Kretingos miesto bendruomenei ir svečiams. Ekskursijos kaina 6,00 €/1 asm. Registracija telefonu 

+370 445 73102 

4.  Ekskursija „Kretingos požemiai. Jeigu 

sienos prabiltų“ 

01-25 

10.00 val.  

Kretingos 

rajono TIC, 

Vilniaus g. 2B, 

Kretinga 

Kretingos miesto bendruomenei ir svečiams. Ekskursijos kaina 6,00 €/1 asm. Registracija telefonu 

+370 445 73102 

Turizmo veiklą inicijuoja ir koordinuoja švietimo centro turizmo vadybininkės: Rita Beržanskienė, Valdonė Žiobakienė, Modesta Genytė 

NEFORMALAUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO VEIKLA 

1.  Posėdis: 

„Dėl neformalaus suaugusiųjų švietimo 

ir tęstinio mokymosi 2020-2022 m. 

veiksmų plano“ 

01-16 

10.00 val.  

Švietimo 

centras 

Darbo grupės nariams 

Neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklą koordinuoja neformaliojo švietimo skyriaus metodininkė Vilija Kontrimė  

______________________________ 
SUDERINTA 
Kretingos rajono savivaldybės administracijos  
Švietimo skyriaus vedėja 
 

 
Asta Burbienė 
2019-12- 

 


