
KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRAS                                     TVIRTINU 

    Švietimo centro direktorė 

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 

 

 

KOVO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS                Loreta Jurgutienė 

 2023-02-27 Nr. V6-17 
 

   Eil. 

   Nr. 

Data, 

laikas 
Renginio pavadinimas, veikla Lektoriai, vykdytojai Vieta Tikslinė grupė 

Registracija / dalyvio 

mokestis / informacija 

pasiteiravimui  

SPECIALIZUOTI RENGINIAI (seminarai, kursai, edukacinės išvykos) 

1. 
6 d. 

14.00 val. 

Kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokytojo 

padėjėjo mokymo programa įtraukiojo ugdymo 

kontekste“ 
2 prioritetas 

Rasa Zeniauskienė, Klaipėdos Ernesto 

Galvanausko profesinio mokymo centro 

profesijos mokytoja 

Virtuali 

aplinka 

Mokytojo padėjėjai 

 

Registracija Semi+ 

150,00 € 

2. 
16 d. 

10.00 val. 

Paskaita-praktiniai mokymai „Neformalusis vaikų 

švietimas įtraukiojo ugdymo kontekste“ 

 

2 prioritetas 

Švietimo centro pedagoginės psichologinės 

pagalbos skyriaus komanda: Vaidota 

Vaišienė, vedėja, Vika Gridiajeva, psichologė 

Kretingos 

meno mokykla 

Kretingos meno mokyklos 

neformaliojo švietimo 

mokytojai 

 

Registracija Semi+    

Pagal sąrašą 

1,00 € 

3. 
17 d.  

12.00 val. 

Kvalifikacijos tobulinimo programos „Pradinių 

klasių mokinių kompetencijų ugdymas šiuolaikinėje 

mokykloje“ V seminaras „Kompetencijomis grįsta 

pamoka: ugdymo turinio atnaujinimo aspektai“ 

1 prioritetas 

Prof., dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, 

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo 

akademijos edukologė 

  

Zoom virtuali 

aplinka 

Pradinio ugdymo 

mokytojai 

 

Registracija Semi+    

Nemokamas 

4. 
21 d. 

10.00 val. 

Kvalifikacijos tobulinimo programos „Lyderystė 

mokymuisi“ I seminaras „Strateginis mokyklos 

pažangos valdymas“ 

3 prioritetas 

Doc. dr. Nerijus Pačėsa, UAB „Erudito 

licėjus“ direktorius 

  

Kultūros 

centras 

Direktoriai, direktorių 

pavaduotojai 

Registracija Semi+    

Nemokamas 

1. Prioritetas Šiuolaikinės ugdymo praktikos, didaktikos, skaitmenino raštingumo kompetencijų tobulinimas 

2. Prioritetas Kompetencijų, reikalingų įtraukties principų įgyvendinimui, tobulinimas 

3. Prioritetas Vadovo ir mokytojo lyderio kompetencijų tobulinimas 

mailto:svietimocentras@kretingosrsc.lt
http://www.kretingosrsc.lt/
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/236984321
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/442673239
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/994836105
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/822301757
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5. 
21 d. 

12.00 val. 

Kvalifikacijos tobulinimo programos „Šiuolaikinės 

pamokos teoriniai ir praktiniai aspektai“ III 

seminaras „Savivaldaus ir integruoto mokinių 

ugdymosi organizavimas mokykloje“ 

1 prioritetas 

Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto Didžiojo 

gimnazijos direktorius, anglų kalbos ir 

psichologijos mokytojas, mokyklų išorės 

vertintojas  

Kūlupėnų M. 

Valančiaus 

pagrindinė 

mokykla 

Kūlupėnų M. Valančiaus 

pagrindinės mokyklos 

bendruomenė 

Registracija Semi+    

Pagal sąrašą 

6. 
21 d. 

12.00 val. 

Kvalifikacijos tobulinimo programos „Mokinių 

pasiekimų ir pažangos stebėsena bei jų poreikius 

atitinkančios pagalbos teikimas“ V seminaras 

„Savivaldaus ir integruoto mokinių ugdymosi 

organizavimas mokykloje“ 

1 prioritetas 

Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto Didžiojo 

gimnazijos direktorius, anglų kalbos ir 

psichologijos mokytojas, mokyklų išorės 

vertintojas  

Kūlupėnų M. 

Valančiaus 

pagrindinė 

mokykla 

Jokūbavo A. Stulginskio 

mokyklos-daugiafunkcio 

centro bendruomenė 

Registracija Semi+    

Pagal sąrašą 

7. 
21 d. 

12.00 val. 

Kvalifikacijos tobulinimo programos „Šiuolaikinės 

pamokos didaktika siekiant ugdymo(si) kokybės 

pokyčių“ I seminaras „Savivaldaus ir integruoto 

mokinių ugdymosi organizavimas mokykloje“ 

1 prioritetas 

Rytis Komičius, Vilniaus Vytauto Didžiojo 

gimnazijos direktorius, anglų kalbos ir 

psichologijos mokytojas, mokyklų išorės 

vertintojas  

Kūlupėnų M. 

Valančiaus 

pagrindinė 

mokykla 

Kartenos mokyklos-

daugiafunkcio centro 

bendruomenė 

Registracija Semi+    

Pagal sąrašą 

8. 
23 d. 

12.00 val. 

Kvalifikacijos tobulinimo programos „Socialinių 

emocinių kompetencijų tobulinimas“ III seminaras 

„Kaip jaustis pozityviai kiekvieną rytą, dieną ir 

vakarą“ 

3 prioritetas 

dr. Tomas Lagūnavičius, socialinių mokslų 

daktaras  

Salantų 

gimnazija 

Salantų gimnazijos 

bendruomenė 

Registracija Semi+    

Pagal sąrašą 

9. 
24 d. 

10.00 val. 

Kvalifikacijos tobulinimo programos „Inovacijomis 

grįstas vaikų ugdymas 

ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo veiklose“ 

IV seminaras „Žaismė ir atradimai: tyrinėjimu 

paremta kūrybinė veikla, kontekstų kūrimas, 

įtraukaus ugdymo organizavimas“ 

 

2 prioritetas 

dr. Eglė Krivickaitė-Leišienė, VŠĮ „Smalsūs 

šnekučiai“ steigėja, VDU humanitarinių 

mokslų lektorė, VDU Skaitmeninių išteklių ir 

tarpdisciplininių tyrimų instituto (SITTI) vyr. 

mokslo darbuotoja, Sonata Latvėnaitė-

Kričenienė, VŠĮ „Stazdanėlės“ mokyklėlės – 

darželio įkūrėja, ankstyvojo meninio ugdymo 

ekspertė, muzikos mokytoja  

Švietimo 

centras 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 

Registracija Semi+    

Nemokamas 

10. 
30 d. 

14.00 val. 

Kvalifikacijos tobulinimo programos „Įtraukusis 

ugdymas – galimybės ir realybė“ IV seminaras 

„Autizmo spektro sutrikimai ir jų įtaka 

psichosocialinei adaptacijai“ 

2 prioritetas 

Švietimo centro pedagoginės psichologinės 

pagalbos skyriaus komanda: Raminta 

Staškauskienė, logopedė metodininkė, Vika 

Gridiajeva, psichologė 

J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija 

J. Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos bendruomenė 

 

Registracija Semi+    

Pagal sąrašą 

1,00 € 

https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/511531814
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/874890980
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/597601558
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/418704800
https://www.semiplius.lt/renginiai/renginiu-kalendorius/kretingos-rajono-savivaldybe/368131244
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Eil. 

Nr. 

Data, 

laikas 
Renginio pavadinimas, veikla Lektoriai, vykdytojai Vieta Tikslinė grupė 

Registracija / dalyvio 

mokestis / informacija 

pasiteiravimui 

METODINĖ VEIKLA IR KITA 

1.  

 

1–31 d.  

 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų inžinerinių darbų projektas 

„Žvilgsnis į mano miesto ateitį“   

L.-d. ,,Ąžuoliukas“ komanda: Diana 

Bakstienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Deimantė Gaudutienė, Kristina Kaunienė, 

ikimokyklinio ugdymo mokytojos  

L.-d. 

„Ąžuoliukas“ 
(darbai teikiami 

nuotoliniu būdu) 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo  

mokytojai 

Registracija Semi+ 

Nuostatai 

2.  
 

1–31 d.  

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų darbų fotografijų paroda 

,,Žaidžiu ir mokausi. Geometrinės figūros“  

Kurmaičių pradinės mokyklos komanda: 

Renata Bumblienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas, 

Meilė Alčauskienė, priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja, Ingrida Zajančauskaitė, 

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja  

Kurmaičių 

pradinė 

mokykla 
(darbai 

pateikiami 

nuotoliniu būdu) 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  ugdymo 

mokytojai 

 

Registracija Semi+ 

Nuostatai 

3.  1–31 d.  

Lietuvos ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų 

Steam projektas ,,Kelionė po Baltijos jūrą“ 

Vydmantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus ,,Pasagėlė“ komanda: Irena 

Grabienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Vilma Preikšaitienė, ikimokyklinio ugdymo 

vyr. mokytoja, Brigita Viršilienė, 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Vydmantų 

gimnazijos 

ikimokyklinio 

ugdymo 

skyriaus 

,,Pasagėlė“ 
(darbai 

pateikiami 

nuotoliniu būdu) 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 

Registracija Semi+ 

Nuostatai 

4.  
2 d.  

11.00 val.  

Kvalifikacijos tobulinimo programos  

„Mokytis ir mokyti. Inovacijų ieškojimas, radimas, 

taikymas“ VI metodinė diena „Vaikų adaptacijos 

iššūkiai darželyje“ 

1 prioritetas 

L.-d. „Ąžuoliukas“ komanda: Zita 

Domarkienė, direktorė, Diana Bakstienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Vika 

Gridiajeva, Švietimo centro PPP skyriaus 

psichologė 

L.-d. 

„Ąžuoliukas“ 

Kretingos l.-d. 

„Ąžuoliukas“, Palangos l.-

d. „Gintarėlis“, Šilutės l.-

d. „Ąžuoliukas“ vadovai, 

pedagogai 

Registracija Semi+ 

Programa 

5.  
7 d.  

15.00 val.  

Apskritojo stalo diskusija „Dalyko mokytojo 

eksperto, švietimo pagalbos specialisto eksperto 

įžvalgos mokinių pasiekimų ir pažangos 

gerinimui“  

Švietimo centro komanda: Loreta Jurgutienė, 

direktorė, Vilija Kontrimė, direktoriaus 

pavaduotoja neformaliajam švietimui, 

Virginija Kvietkauskienė, metodininkė  

Švietimo 

centras  

Rajono švietimo įstaigų 

mokytojai ekspertai, 

švietimo pagalbos 

specialistai ekspertai 

Registracija Semi+ 

6.  

 

8 d.  

15.15 val. 

 

Apskritojo stalo diskusija „Kvalifikacijos 

tobulinimas ir metodinė pagalba įtraukiojo 

ugdymo įgyvendinimui”  

Švietimo centro komanda: Vilija Kontrimė, 

direktoriaus pavaduotoja neformaliajam 

švietimui, Virginija Kvietkauskienė, 

metodininkė 

Švietimo 

centras/ Zoom 

virtuali aplinka  

Rajono Metodinė taryba 

 

Registracija Semi+ 

https://www.semiplius.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/24d4e98cf8fdae842375b61687889e00.pdf
https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/8b3a0516d62db88099f20fc8e009bb86.pdf
https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
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7.  
9 d.  

15.00 val.  

Metodinė valanda-praktiniai mokymai „Mokymasis 

per projektus“   

Giedra Aliulienė, Gargždų „Vaivorykštės“ 

gimnazijos anglų k. mokytoja ekspertė 

Zoom virtuali 

aplinka  

Užsienio k. (anglų) 

mokytojai  

Registracija Semi+ 

1,00 € 

8.  
13 d.  

13.05 val.  

Atvira integruota dailės, dorinio ugdymo ir užsienio 

k. (rusų) pamoka „Jausmai, emocijos“ 

 

J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

komanda: Daiva Firantienė, rusų k. mokytoja 

metodininkė, Ramunė Masiokienė, dorinio 

ugdymo mokytoja ekspertė, Renata 

Rusteikienė, dailės vyr. mokytoja 

J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija/ 

Teams virtuali 

aplinka  

Dorinio ugdymo, dailės, 

užsienio k. (rusų) 

mokytojai 

Registracija Semi+ 

 

9.  
13, 14 d. 

11.00 val.  

Kvalifikacijos tobulinimo programos  

„Mokytis ir mokyti. Inovacijų ieškojimas, radimas, 

taikymas“ VII metodinė diena „Vaikų matematinių, 

sveikatinimo, skaitymo gebėjimų, STEAM 

mokymo ir įtraukiojo ugdymo patirtys veiklose“ 

1 prioritetas  

L.-d. „Ąžuoliukas“ komanda: Zita 

Domarkienė, direktorė, Diana Bakstienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

L.-d. 

„Ąžuoliukas“ 

L.-d. „Ąžuoliukas“ 

bendruomenė 

Registracija Semi+ 

 

 

10.  

14 d. 

8.00 val., 

8.55 val. 

Atvira integruota matematikos, technologijų, dailės 

pamoka „Pi diena“ (Pastaba. Prie atviros pamokos 

veiklų gali prisijungti kitų mokyklų mokytojai su mokinių 

komandomis)   

J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

komanda: Andrius Aniulis, matematikos vyr. 

mokytojas, Aušra Bončkienė, Genovaitė 

Markuvienė, Lijana Stablingienė, 
matematikos mokytojos metodininkės,  Ieva 

Litvaitytė, dailės, technologijų mokytoja 

metodininkė 

Teams virtuali 

aplinka  

 

 

Matematikos, dailės, 

technologijų mokytojai 

Registracija Semi+ 

11.  
15 d.  

14.00 val.  

Metodinė valanda „Socialinio pedagogo veiklos 

patirtys: komandinio darbo svarba, tėvų 

(globėjų, rūpintojų) įtrauktis“  

Regina Songailienė, rajono socialinių 

pedagogų metodinės veiklos koordinatorė, M. 

Tiškevičiūtės mokyklos socialinė pedagogė 

ekspertė, Daiva Firantienė, J. Pabrėžos 

universitetinės gimnazijos socialinė pedagogė 

metodininkė, Dainora Kalniškienė, Švietimo 

centro PPP skyriaus vyr. socialinė pedagogė 

Švietimo 

centras  

Socialiniai pedagogai  Registracija Semi+ 

12.  
16 d. 

13.30 val. 

Metodinė valanda „Sėkmės istorijos“ Giedrė Rusteikė, rajono priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų metodinės veiklos 

koordinatorė, S. Daukanto progimnazijos 

priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

metodininkė, Meilė Alčauskienė, Kurmaičių 

pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja, Ella Maleckienė, Karina Stanienė, 

lopšelio-darželio „Žilvitis“ priešmokyklinio 

ugdymo vyr. mokytojos 

Švietimo 

centras  

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai  

Registracija Semi+ 

 

13.  
17 d. 

13.00 val. 

Praktiniai mokymai „eTwinning” ir jos teikiamos 

galimybės ugdymo įstaigoms“ 

Ingrida Lekstutienė, eTwinning 

ambasadorė Klaipėdos regionui, Klaipėdos 

Švietimo 

centras 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 

Registracija Semi+ 

1,00 € 

https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
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 Tauralaukio progimnazijos anglų k. mokytoja 

metodininkė, Aušra Žemaitienė, l.-d. 

„Pasaka“ ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja metodininkė 

 

14.  
22 d. 

14.00 val. 

Metodinis susirinkimas „4 kl. mokinių NMPP 

rezultatų analizė, aptarimas, gairės pasiekimų 

gerinimui“ 

Daiva Tranizienė, Švietimo skyriaus vedėjo 

pavaduotoja, Švietimo centro komanda: Vilija 

Kontrimė, direktoriaus pavaduotoja 

neformaliajam švietimui, Virginija 

Kvietkauskienė, metodininkė 

Švietimo 

centras 

Direktorių pavaduotojai 

ugdymui 

Registracija Semi+ 

15.  
23 d. 

10.00 val. 

Intervizija „Atvejo analizė“ Daiva Martinkuvienė, rajono psichologų 

metodinės veiklos koordinatorė, Švietimo 

centro psichologė, Reda Narmontienė, VšĮ 

Pranciškonų gimnazijos psichologė 

Švietimo 

centro PPP 

skyrius  

Psichologai  Registracija Semi+ 

16.  
24 d. 

13.00 val. 

Praktiniai mokymai „eTwinning” ir jos teikiamos 

galimybės ugdymo įstaigoms“ 

Ingrida Lekstutienė, eTwinning 

ambasadorė Klaipėdos regionui, Klaipėdos 

Tauralaukio progimnazijos anglų k. mokytoja 

metodininkė, Aušra Žemaitienė, l.-d. 

„Pasaka“ ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja metodininkė 

Švietimo 

centras 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

Registracija Semi+ 

1,00 € 

17.  
27 d. 

15.30 val.  

Projektas „Mokytojas – mokytojui“ III 

(V susitikimas) 

Švietimo centro komanda: Vilija Kontrimė, 

direktoriaus pavaduotoja neformaliajam 

švietimui, Virginija Kvietkauskienė, 

metodininkė, Vika Gridiajeva, PPP skyriaus 

psichologė 

Švietimo 

centras   

Pradedantys, po 

pertraukos pedagoginę 

veiklą atnaujinę 

mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai 

Registracija Semi+ 

 

18.  
28 d. 

15.00 val. 

Supervizijos „Sudėtingų atvejų aptarimas“ Švietimo centro komanda: Vika Gridiajeva, 

psichologė, Dainora Kalniškienė, vyr. 

socialinė pedagogė 

Švietimo 

centro PPP 

skyrius  

Lopšelių-darželių, 

pradinių klasių mokytojų 

padėjėjams 

Registracija Semi+ 

1,00 € 

19.  
29 d.   

9.00 val. 

Metodinė diena „Įtraukiojo ugdymo iššūkiai ir 

galimybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ 

 

L.-d. „Pasaka“ komanda: Judita 

Leščiauskienė, direktorė, Indrė Mažonienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Virginija 

Jakienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

metodininkė, Aušra Žemaitienė, 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė  

L.-d. „Pasaka“ 
(Darželio g. 1, 

Padvariai, 

Kretingos raj.) 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai, mokytojų  

padėjėjai, dirbantys su 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikais 

Registracija Semi+ 

Programa 

1,00 € 

20.  
30 d. 

12.10 val. 

Atvira lietuvių kalbos ir literatūros pamoka „Dalia 

Grinkevičiūtė. Lietuviai prie Laptevų jūros” 

Laura Butkutė, Darbėnų gimnazijos lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė  

Darbėnų 

gimnazija 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros, kitų dalykų 

mokytojai 

Registracija Semi+ 

 

http://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/b4d57a5425949d9ee95ca2a1e5e61cbd.pdf
https://www.semiplius.lt/
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21.  
30 d. 

13.30 val. 

Apskritojo stalo diskusija „LEAN metodo 

„Asaichi“ taikymo praktika mokykloje“ 
 

Snieguolė Bružė, m.-d. „Žibutė“ direktorė,  

Renata Bumblienė, Kurmaičių pradinės 

mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Sigita Jonaitienė, S. Daukanto progimnazijos 

direktorė, Judita Leščiauskienė, l.-d. „Pasaka“ 

direktorė, Sonata Litvinienė, Darbėnų 

gimnazijos direktorė 

Švietimo 

centras 

Dalyviai pagal sąrašą Registracija Semi+ 

 

22.  
30 d. 

14.00 val. 

Metodinė valanda „Skaitymo iššūkiai“ Darbėnų gimnazijos komanda: Ambrozina 

Burbienė, bibliotekos vedėja, Virginija 

Rudavičienė, bibliotekininkė 

Darbėnų 

gimnazija  

Bibliotekininkai, 

bibliotekos vedėjai  

Registracija Semi+ 

 

Eil.

Nr. 

Data, 

laikas 
Renginio pavadinimas, veikla Lektoriai, vykdytojai Vieta Tikslinė grupė 

Registracija / 

informacija 

pasiteiravimui 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS PAGALBOS SKYRIUS 

1. 
9 d. 

17.00 val. 

Paskaita-diskusija „Priimanti bendruomenė: tėvų 

ir mokytojų vaidmuo“ 

Dainora Kalniškienė, vyr. socialinė pedagogė, 

Vika Gridiajeva, psichologė 

Kurmaičių 

pradinė 

mokykla 

Kurmaičių pradinės 

mokyklos mokinių tėvai 

mokytojai 

Tel.: +370 682 33916, 

+370 647 62205 

dainorakal@gmail.com 

gridiajeva@gmail.com 

2. 
10 d. 

12.30 val. 

Paskaita „Vaikas, turintis klausos sutrikimą, 

grupėje“ 

Renata Galdikienė, surdopedagogė, Kristina 

Rimkienė, sutrikusios klausos vaikų ir jaunimo 

tėvų bendrijos „Aidas“ vadovė 

L.-d. 

„Ąžuoliukas“ 

L.-d. „Ąžuoliukas“ 

mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai 

Tel.: +370 601 81653 

renata.galdikiene@kret

ingosrsc.lt 

3. 
14 d. 

17.30 val. 

Diskusija „Pažymių knygelė tėvams“ Dainora Kalniškienė, vyr. socialinė pedagogė, 

Vika Gridiajeva, psichologė 

M. Daujoto 

progimnazija 

M. Daujoto progimnazijos 

2 kl. mokinių tėvai 

Tel.: +370 682 33916, 

+370 647 62205 

dainorakal@gmail.com 

gridiajeva@gmail.com 

4. 
22 d. 

14.45 val. 

Paskaita „Krizinės situacijos mokykloje. Kaip 

tinkamai reaguoti?“  

Daiva Martinkuvienė, psichologė Jokūbavo A. 

Stulginskio 

mokykla-

daugiafunkcis 

centras 

Jokūbavo A. Stulginskio 

mokyklos-daugiafunkcio 

centro mokytojai 

Tel.: +370 615 45603 

daiva.martinkuviene@

kretingosrsc.lt 

5. 
23 d. 

13.30 val. 

Meno terapijos užsiėmimas „Mano resursai“  Dainora Kalniškienė, vyr. socialinė pedagogė, 

Vika Gridiajeva, psichologė 

L.-d. „Pasaka“ L.-d. „Pasaka“ mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

Tel.: +370 682 33916,  

+370 647 62205 

dainorakal@gmail.com 

gridiajeva@gmail.com 

6. 
23 d. 

15.30 val. 

Biblioterapijos užsiėmimas Dainora Kalniškienė, vyr. socialinė pedagogė, 

Vika Gridiajeva, psichologė 

Pedagoginės 

psichologinės 

Kretingos rajono švietimo 

įstaigų vaikų tėvai 

Tel.: +370 682 33916,  

+370 647 62205 

https://www.semiplius.lt/
https://www.semiplius.lt/
mailto:gridiajeva@gmail.com
mailto:renata.galdikiene@kretingosrsc.lt
mailto:renata.galdikiene@kretingosrsc.lt
mailto:gridiajeva@gmail.com
mailto:daiva.martinkuviene@kretingosrsc.lt
mailto:daiva.martinkuviene@kretingosrsc.lt
mailto:dainorakal@gmail.com
mailto:gridiajeva@gmail.com
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„Savo santykių su vaikais pažinimas knygų 

pagalba“ 

pagalbos 

skyrius 

dainorakal@gmail.com 

gridiajeva@gmail.com 

7. 
27 d. 

13.30 val. 

Meno terapijos užsiėmimas „Mano resursai“  Dainora Kalniškienė, vyr. socialinė pedagogė, 

Vika Gridiajeva, psichologė 

L.-d. „Pasaka“ 

(Darželio g. 1, 

Padvariai, 

Kretingos raj.) 

L.-d. „Pasaka“ 

ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai 

Tel.: +370 682 33916,  

+370 647 62205 

dainorakal@gmail.com 

gridiajeva@gmail.com 

8. 
28 d. 

17.00 val. 

Paskaita „Sunki ar lengva mano vaiko 

paauglystė?“ 

Daiva Martinkuvienė, psichologė Kūlupėnų M. 

Valančiaus 

pagrindinė 

mokykla 

Kūlupėnų M. Valančiaus 

pagrindinės mokyklos 5–

10 kl. mokinių tėvai 

Tel.: +370 615 45603 

daiva.martinkuviene@

kretingosrsc.lt 

9. 
29 d. 

9.50 val. 

Paskaita „Kaip nugalėti egzaminų baimę?“ Vaidota Vaišienė, pedagoginės psichologinės 

pagalbos skyriaus vedėja, Sonata 

Vizgaudienė, psichologė 

J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija 

J. Pabrėžos universitetinės 

gimnazijos abiturientai ir 

jų tėvai 

Tel.: +370 670 86152 

svsonata@gmail.com 

10. 
31 d. 

9.00 val. 

Grupiniai patyriminiai užsiėmimai „Laikas kartu“ Dainora Kalniškienė, vyr. socialinė pedagogė, 

Vika Gridiajeva, psichologė 

Pedagoginės 

psichologinės 

pagalbos 

skyrius 

Kretingos rajono ugdymo 

įstaigų 5-6 metų amžiaus 

vaikai it jų tėvai 

Tel.: +370 682 33916,  

+370 647 62205 

dainorakal@gmail.com 

gridiajeva@gmail.com 

11. I-V 

Kompleksinis pedagoginis-psichologinis raidos 

(negalių, sutrikimų, mokymosi sunkumų) vertinimas  

 

Eglė Deksnienė, Sonata Vizgaudienė, Dalia 

Mikalauskienė, Vika Gridiajeva, psichologės, 

Elena Žalgirienė, Renata Galdikienė, vyr. 

specialiosios pedagogės, Dainora Kalniškienė, 

vyr. socialinė pedagogė, Raminta 

Staškauskienė, logopedė metodininkė 

Pedagoginės 

psichologinės 

pagalbos 

skyrius 

Mokiniai, ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikai ir jų tėvai 

 

Tel.: +370 674 13759 

vaidota.vaisiene@kreti

ngosrsc.lt 

 

 

Eil. 

Nr. 

Data, 

laikas 
Renginio pavadinimas, veikla Lektoriai, vykdytojai Vieta Tikslinė grupė 

Registracija/Dalyvio 

mokestis/ Informacija 

pasiteiravimui 

OLIMPIADOS, KONKURSAI, PROJEKTAI IR KITA  

1.  
1–31 d. 

 

Tarptautinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų projektas „Mano Lietuva – iš daug 

dalelių“  

Salantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus „Rasa“ komanda: Daiva Pučkorienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Edita 

Kaniavienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Salantų 

gimnazijos 

ikimokyklinio 

ugdymo 

skyriaus 

„Rasa“ (darbai 

pateikiami 

nuotoliniu 

būdu) 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikai, jų mokytojai 

Registracija Semi+ 

Nuostatai 

mailto:dainorakal@gmail.com
mailto:gridiajeva@gmail.com
mailto:dainorakal@gmail.com
mailto:gridiajeva@gmail.com
mailto:daiva.martinkuviene@kretingosrsc.lt
mailto:daiva.martinkuviene@kretingosrsc.lt
mailto:svsonata@gmail.com
mailto:dainorakal@gmail.com
mailto:gridiajeva@gmail.com
mailto:vaidota.vaisiene@kretingosrsc.lt
mailto:vaidota.vaisiene@kretingosrsc.lt
https://www.semiplius.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/9ff7b9ec4641ff77385c4d49092bf7f2.pdf
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2.  1–31 d. 

Respublikiniai Simono Daukanto skaitymai  S. Daukanto progimnazijos komanda: Nijolė 

Andriuškytė, matematikos mokytoja 

metodininkė, Sigita Dirmeitienė, lietuvių k. ir 

literatūros mokytoja metodininkė  

S. Daukanto 

progimnazija  

5–10 ir gimnazijų I–IV kl. 

mokiniai, lietuvių k. ir 

literatūros mokytojai  

Registracija Semi+ 

Nuostatai 

 

3.  1–31 d.  

Respublikinis mokinių kūrybinių darbų konkursas 

„Pravėriau vario vartelius“  

Salantų meno mokyklos komanda: Silvija 

Piluckienė, direktorė, Ingrida Taujanskienė, 

dailės mokytoja metodininkė  

Salantų meno 

mokykla  
(darbai 

pateikiami 

nuotoliniu būdu) 

Bendrojo ugdymo ir 

neformalaus vaikų 

švietimo mokyklų 7–19 

m. mokiniai, dailės, 

technologijų mokytojai  

Registracija Semi+ 

Nuostatai 

 

4.  Iki 3 d.  

Rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kūrybinių darbų paroda „Mano šeimos 

herbas“ 

L.-d. „Žilvitis“ komanda: Danguolė 

Butkuvienė, Ella Maleckienė, Karina 

Stainienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. 

mokytojos, Žydrūnė Zulcaitė. ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja  

L.-d. „Žilvitis“ 

(pristatomi 

darbai) 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikai, jų mokytojai 

Registracija Semi+ 

Nuostatai 

5.  
2 d. 

9.00 val. 

7-oji Lietuvos 5–8 kl. mokinių STEAM (Gamtos 

mokslų – biologijos) olimpiada, rajoninis etapas 

Jolita Lazauskienė, Švietimo centro 

metodininkė 
Nuotoliniu 

būdu 
5–8 kl. mokiniai ir 

biologijos mokytojai  

 

Registracija 

Tel. +370 683 20575 

6.  
3 d.     

9.00 val. 

Rajoninis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ir mokytojų STEAM edukacinių veiklų 

projektas „Kazys – pavasario šauklys“ 

S. Daukanto progimnazijos ir progimnazijos 

Rūdaičių skyriaus komanda: Veronika 

Kerinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Renata Lazdauskienė, ikimokyklinio ugdymo 

vyr. mokytoja, Giedrė Rusteikė, 

priešmokyklinio ugdymo mokytoja 

metodininkė, Ilona Vitkutė, ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja 

S. Daukanto 

progimnazijos 

Rūdaičių 

skyrius   

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikai, jų mokytojai  

Registracija Semi+ 

Nuostatai 

7.  
9 d.   

12.00 val.  

Respublikinis muzikos festivalis „Laisvės vaikai“ M. Daujoto progimnazijos komanda: Jūratė 

Račinskienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, Milda Trušauskaitė, muzikos 

mokytoja ekspertė, Vilmantas Volskis, 

muzikos mokytojas metodininkas  

M. Daujoto 

progimnazija 

Bendrojo ugdymo 

mokyklų l–8 kl. mokiniai: 

solistai, vokaliniai 

ansambliai, įvairios 

sudėties instrumentiniai 

bei vokaliniai 

instrumentiniai ansambliai 

Registracija Semi+ 

Nuostatai 

8.  
10 d. 

10.00 val. 

Rajoninė 5–8 mokinių matematikos olimpiada,   

 rajoninis etapas 

Jolita Lazauskienė, Švietimo centro 

metodininkė 

VšĮ 

Pranciškonų 

gimnazija 

5–8 klasių mokiniai ir 

matematikos mokytojai  

Registracija 

Tel. +370 683 20575 

 

https://www.semiplius.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/177c341fa902131a03861f317d175640.pdf
https://www.semiplius.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/33de22b31357bf6ad4ec72c7681bea2c.pdf
https://www.semiplius.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/f8b9ef6444ecfc304b576184cb9a4b7c.pdf
http://sistema.kretingosrsc.lt/registration/add/idn/5fc9e1b0c0177737633972
https://www.semiplius.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/441665e4874ac462d1aa816c611a4519.pdf
https://www.semiplius.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/86738d7d474b6a0e9574146858eb6ebc.pdf
http://sistema.kretingosrsc.lt/registration/add/idn/5fc9e1b0c0177737633972
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9.  
10 d. 

12.00 val. 

XVI-oji Kretingos rajono konferencija „Laisvės 

kovos Lietuvoje ir Kretingos krašte“ 

VšĮ Pranciškonų gimnazijos komanda: Vaiva 

Krikščiūnaitė-Buitvydė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, Vaidas Kuprelis, 

istorijos mokytojas metodininkas 

Teams virtuali 

aplinka  

I–IV gimnazijos kl. 

mokiniai, istorijos 

mokytojai 

Registracija Semi+ 

Nuostatai 

10.  
15 d.   

9.30 val. 

Rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų konkursas-

viktorina „Gamtos seklys“ 

L.-d. „Žilvitis“ komanda: Daiva Jakienė, 

Virginija Mockuvienė, Gražina 

Vitkauskienė, ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos, Gintarė Stonkienė, mokytojo 

padėjėja 

L.-d. „Žilvitis“  Ikimokyklinio amžiaus  

(5–6 m. amžiaus) vaikai, 

jų mokytojai 

Registracija Semi+ 

Nuostatai 

11.  15–31d. 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų vaikų, jų mokytojų, tėvų (globėjų, 

rūpintojų) kūrybinių darbų paroda „STEAM 

Velykų margutis“ 

L.-d. „Pasaka“ komanda: Indrė Mažonienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Virginija 

Jakienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

metodininkė, Aušra Žemaitienė, 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė 

L.-d. „Pasaka“ 
(darbai 

pristatomi 

Darželio g. 1, 

Padvariai, 

Kretingos raj.) 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikai, jų mokytojai, tėvai 

(globėjai, rūpintojai) 

Registracija Semi+ 

Nuostatai 
 

12.  Iki 17 d. 

Respublikinė mokinių kūrybinių darbų paroda 

,,Lašelio kelionė“ 

M. Daujoto progimnazijos komanda: Jūratė 

Račinskienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, Renata Galdikienė, vyr. specialioji 

pedagogė, Šarūnė Venckuvienė, vyr. 

specialioji pedagogė, vyr. logopedė 

M. Daujoto 

progimnazija 
(darbai siunčiami 

paštu) 

Bendrojo ugdymo 

mokyklų 1–8 kl. mokiniai, 

švietimo pagalbos 

specialistai  

Registracija Semi+ 

Nuostatai 

13.  
21 d. 

10.00 val. 

35-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (9–

12/I–-IV gimnazijos kl.),  

rajoninis etapas 

Jolita Lazauskienė, Švietimo centro 

metodininkė 

VšĮ 

Pranciškonų 

gimnazija 

9–12 kl. mokiniai ir 

geografijos mokytojai 

Registracija 

Tel. +370 683 20575 

 

14.  
22 d. 

9.00 val. 

 Lietuvos mokinių technologijų olimpiada  

(7–12 kl.), rajoninis etapas 

Jolita Lazauskienė, Švietimo centro 

metodininkė 

Kretingos 

meno mokykla 

7–12 kl. mokiniai ir 

technologijų mokytojai  

Registracija 

Tel. +370 683 20575 

 

15.  
22 d. 

10.00 val. 

Tarpinstitucinės (mokyklos, šeimos ir kt. institucijos) 

krepšinio 3X3 varžybos „Draugaukime...“  

Remigijus Malakauskas, Sporto mokyklos 

direktorius  

Sporto 

mokykla  

Mokiniai, mokinių tėvai, 

mokyklos bendruomenės 

atstovas, fizinio ugdymo, 

kitų dalykų mokytojai  

Nuostatai 

16.  Iki 24 d.  

Žaidimas „Knygosūkis“  J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

komanda: Snieguolė Jandalovienė, Zina 

Tenenienė, bibliotekininkės  

J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija  

M. Tiškevičiūtės 

mokyklos, l.-d. 

„Ąžuoliukas“, l.-d. 

„Pasaka“, l.-d. „Žilvitis“, 

darželio-mokyklos 

„Žibutė“, priešmokyklinio 

amžiaus vaikai, jų 

Registracija Semi+ 

Nuostatai 

https://www.semiplius.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/b8381eb1468361a7c24b99770f4bbcda.pdf
https://www.semiplius.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/39deadd8dde6b482acec07347d99f5f4.pdf
https://www.semiplius.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/1e8285f3ad18489dd42773c894e778fa.pdf
https://www.semiplius.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/fe3c07307d16c5f09296ba5be6cf387c.pdf
http://sistema.kretingosrsc.lt/registration/add/idn/5fc9e1b0c0177737633972
http://sistema.kretingosrsc.lt/registration/add/idn/5fc9e1b0c0177737633972
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/2c295cbc453d3a91643220fd28f880d3.pdf
https://www.semiplius.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/e5386278f72c70bdce82147f5db1519e.pdf
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mokytojai, 

bibliotekininkai  

17.  Iki 24 d.  

I tarptautinis kamerinių ir fortepijoninių ansamblių 

festivalis „Gegutė iškukuos“ 

Meno mokyklos komanda: Bernardas Anužis, 

direktorius, Silvija Stanienė, fortepijono 

mokytoja metodininkė 

Meno mokykla  Meno ir muzikos mokyklų 

mokiniai, grojantys 

fortepijonu, ir įvairių 

sudėčių kameriniai 

ansambliai  

Registracija Semi+ 

Nuostatai 

18.  
24 d.  

9.20 val.  

Žemaitijos regiono vaikų konferencija „Mes – 

mažieji žemaitukai“ 

Salantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus „Rasa“ komanda: Daiva Pučkorienė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Aušra 

Venckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

metodininkė 

Salantų 

gimnazijos 

ikimokyklinio 

ugdymo 

skyriuje „Rasa“ 

Salantų gimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus „Rasa“, 

Kūlupėnų M. Valančiaus 

pagrindinės mokyklos, 

Plungės l.-d. „Saulutė“, 

Skuodo l.-d., Skuodo 

rajono Mosėdžio l.-d., 

Plungės raj. Liepijų 

mokyklos Platelių 

universalaus 

daugiafunkcio centro, 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų komandos, jų 

mokytojai  

Registracija Semi+ 

 

19.  
24 d. 

10.00 val. 

12.00 val. 

XVI Lietuvos 5–8 kl. mokinių biologijos olimpiada, 

rajoninis etapas 

Jolita Lazauskienė, Švietimo centro 

metodininkė 

Nuotoliniu 

būdu 

5–8 kl. mokiniai ir 

biologijos mokytojai ir  

Registracija 

Tel. +370 683 20575 

 

20.  
24 d. 

12.00 val.  

Žemaitijos regiono mokinių konkursas „Koram 

žemaitėška“ 

J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos 

komanda: Jadvyga Miežetienė, Milda 

Šukienė, lietuvių k. mokytojos metodininkės  

J. Pabrėžos 

universitetinė 

gimnazija 
(darbai 

pateikiami 

nuotoliniu būdu) 

Bendrojo ugdymo 

mokyklų 1–4, 5–8, 9–12 

(I–IV gimnazijos) kl. 

mokiniai, lietuvių k. 

mokytojai  

Registracija  

Nuostatai 

21.  
28 d.  

10.00 val. 

Kretingos rajono lietuvių kalbos olimpiada (5–8 kl.),  

rajoninis etapas 

Jolita Lazauskienė, Švietimo centro 

metodininkė 

VšĮ 

Pranciškonų 

gimnazija 

5–8 kl. mokiniai ir 

lietuvių kalbos mokytojai  

Registracija 

Tel. +370 683 20575 

 

https://www.semiplius.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/cad1190f391f62798f1bea82a26e292b.pdf
https://www.semiplius.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/registration/add/idn/5fc9e1b0c0177737633972
http://sistema.kretingosrsc.lt/home
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/3fdda98f67009ebb65e38f84ba936eb7.pdf
http://sistema.kretingosrsc.lt/registration/add/idn/5fc9e1b0c0177737633972


11 

22.  
30 d. 

10.00 val. 

Rajoninė ikimokyklinio ir priešmokyklinio mažiaus 

vaikų madų šventė „Žalia stotelė“ 

Darbėnų gimnazijos komanda: Kristina 

Balsevičienė, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, Daiva Katkutė, ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja metodininkė 

Darbėnų 

gimnazija  

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikai, jų mokytojai 

 

Registracija Semi+ 

Nuostatai 

23.  
31 d. 

15.30 val. 

III Žemaitijos regiono jaunučių chorų festivalis 

„Spalvinga nata 2023“ 

Meno mokyklos komanda: Bernardas Anužis, 

direktorius, Jūratė Norkuvienė, chorinio 

dainavimo mokytoja metodininkė, choro 

„Saulainė“ jaunučių choro vadovė  

Meno mokykla  Jaunučių chorai iš 

muzikos (meno) mokyklų, 

chorinio dainavimo 

mokyklų, chorų studijų ir 

kitų vaikų neformaliuoju 

švietimu užsiimančių 

institucijų ar organizacijų, 

chorų vadovai 

Registracija Semi+ 

Nuostatai 

Eil. 

Nr. 

Data, 

laikas 
Renginio pavadinimas, veikla Lektoriai, vykdytojai Vieta Tikslinė grupė 

Registracija/Dalyvio 

mokestis/ Informacija 

pasiteiravimui 

VIEŠIEJI RENGINIAI: PARODOS, EKSKURSIJOS IR KITA 

1.  
1 d. 

14.00 val. 

Autorinė fotografijų paroda „Netikėtumai“ Elena Žalgirienė, Švietimo centro vyr. 

specialioji pedagogė 

Švietimo 

centras 

Mokytojai, rajono 

bendruomenė. 

Socialinio tinklo 

„Facebook“ vartotojai 

Tel. +370 646 93 545 

 

2.  6 d. 

Rajono 3 kl. mokinių virtuali piešinių paroda 

„Matuojuosi profesiją“ 

Jurgita Korsakienė, Švietimo centro karjeros 

specialistė 

kretingosrsc.lt, 

„Facebook“ 

paskyra 

Tel. +370 646 93 545 

 

3.  
6 d.  

15.00 val. 

Rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kūrybinių darbų paroda „Mano šeimos 

herbas“ 

Ella Maleckienė, lopšelio-darželio „Žilvitis“ 

priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 
Švietimo 

centras 

Mokytojai, rajono 

bendruomenė 

Tel. +370 646 93 545 

 

4.  
11 d. 

10.00 val. 
Dviračių žygis „Laisvės keliu“ 

Kretingos rajono TIC, Vilniaus g. 2B, Kretinga 
Kretingos rajono 

bendruomenė ir svečiai 

Tel. +370 670 93 890 

5.  
18 d. 

11.00 val. 
Ekskursija „Vienuolių takais“  

Tel. +370 670 93 890 

3,00 €/asm. 

6.  
15 d. 

12.00 val. 

Virtualus konkursas „Pavasaris, laikas planuoti 

naują kelionę“ 
Kretingos rajono TIC, Vilniaus g. 2B, Kretinga 

Socialinio tinklo 

Instagram vartotojai 

Tel. +370 670 93 890 

7.  

3, 10, 17, 

24, 31 d. 

12.00 val. 

Virtualus rekomendacinis turas po Kretingą 

šeimoms su vaikais „Aplankyk Kretingą su 

vaikais” 

Kretingos rajono TIC, Vilniaus g. 2B, Kretinga 

Socialinio tinklo  

„Facebook“ ir 

„Instagram“ vartotojai 

Tel. +370 670 93 890 

8.  
25 d. 

11.00 val. 

Ekskursija „Kretingos požemiai. Jeigu sienos 

prabiltų“ 
Kretingos rajono TIC, Vilniaus g. 2B, Kretinga 

Kretingos rajono 

bendruomenė ir svečiai 

Tel. +370 670 93 890 

6,00 €/asm. 

 

https://www.semiplius.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/50922ccb4ccca32029f861acd7eca17b.pdf
https://www.semiplius.lt/
http://sistema.kretingosrsc.lt/files/uploads/ba13d5dcdae4dc29a67506572c15752a.pdf
http://www.kretingosrsc.lt/

