
    

METODINIAI RENGINIAI 

Eil. 

Nr. 

Programos 

pavadinimas 

Atsakingas Dalyviai Laikas Vieta Metodininkai Pastabos 

1. Respublikinis kūrybinis 

švietimo pagalbos 

specialistų ilgalaikis 

projektas 

 „Lietuviška kalba 

vaiko lūpomis” 

 

Vaiva Balčėtienė, 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Papartis” 

direktorė, Aušra 

Četkauskienė, vyresnioji 

logopedė, Rasa 

Kirdulienė, logopedė, 

specialioji pedagogė 

metodininkė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų  

švietimo pagalbos 

specialistai, vaikai, 

turintys specialiųjų 

ugdymosi poreikių, 

jų tėvai 

2021 m. kovo 

1–balandžio 2 

d. 

VMA 

ZOOM 

Ginta 

Martinkienė 

8 612 73 794 

 

 

2. Ikimokyklinių įstaigų 

mokytojų  metodinio 

būrelio susirinkimas 

Ramunė Mrockienė, 

metodinio būrelio 

pirmininkė 

Metodinio būrelio 

nariai 

2021-03-03 

12.30 val. 

VMA ZOOM Birutė 

Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

 

3. Respublikinė 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių 

ugdytinių nuotolinė 

sveikinimų akcija 

„Širdelę Lietuvai 

siunčiu“ 

 

Panevėžio „Šviesos“ 

specialiojo ugdymo 

centro mokytojos Gaiva 

Abromavičienė,  Rasa 

Asminavičienė 

 

Bendrojo bei 

specialiojo ugdymo 

įstaigų 1–10 bei I–III 

SĮU klasių mokiniai, 

turintys specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

2021-03-04 

10.00 val. 

VMA ZOOM Ginta 

Martinkienė 

8 612 73 794 

 

 

4. Atvira veikla 

 „Pirmieji pavasario 

požymiai” 

Justina Čielė,  

Panevėžio lopšelio-

darželio „Puriena“ PU 

mokytoja 

Miesto 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

mokytojai 

2021-03-04 

9.30 val. 

VMA ZOOM Birutė   

 Šinkūnaitė         

8 682 53 045 

 

Registraci

ja 

internetu 



5. Respublikinio 

kūrybinio 

priešmokyklinio, 

pradinio ugdymo 

pedagogų ir švietimo 

pagalbos specialistų 

skaitmeninių mokymo 

priemonių projekto 

„Raidžių ir garsų 

pasaulyje“ 

refleksija 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Rūta“ 

komanda: direktorė 

Regina Mikalauskienė, 

specialioji pedagogė 

metodininkė Vita 

Kazlaučiūnaitė, 

logopedė metodininkė 

Giedrė Urbonienė, 

mokytoja metodininkė 

Rūta Stuknytė 

Priemones projektui 

pateikę mokytojai 

2021-03-04 

10.00 val. 

VMA ZOOM Birutė 

Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

6. Vertinimas šokių 

pamokoje 

Šokio mokytojų 

metodinio būrelio 

pirmininkė  

Agnė Šidlauskaitė 

Šokio mokytojai 2021-03-10 

15.00 val. 

VMA ZOOM Vaida 

Repovienė 

8 670 58 875 

Registraci

ja 

internetu 

 

7. Respublikos ugdymo 

įstaigų  

„Žibutė“  projektas 

,,Mūsų mažos dovanos 

Lietuvai“ 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Žibutė“ darbo 

grupė: direktorė Loreta 

Simanavičienė, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja 

metodininkė Daiva 

Galvonienė, 

priešmokyklinio 

ugdymo vyr. mokytoja 

Jolanta Lašinienė, 

meninio ugdymo 

mokytoja Daiva 

Andriūnienė 

Respublikos ugdymo 

įstaigų  „Žibutė“  

priešmokyklinio 

amžiaus vaikai ir jų 

mokytojai 

Projekto 

komandų 

teletiltas 

2021-03-10 

10.00 val. 

VMA ZOOM Birutė 

Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

 

8. Virtuali Gavėnios 

popietė  

Panevėžio lopšelio-

darželio ,,Gintarėlis“ 

Kristaus Karaliaus 

Katedros klebonas 

Kęstutis Palepšys, 

2021-03-17 

13.30 val. 

Google Meet Birutė 

Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 



,,Tikėjimo, Vilties ir 

Meilės atsinaujinimo 

laikas“ 

direktorė Kristina 

Brinklienė 

Panevėžio lopšelio-

darželio ,,Gintarėlis“ 

darbuotojai 

 

9. Respublikinis virtualus 

kūrybinis projektas 

vaikams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, 

 „Pasaka be galo“ 

Panevėžio lopšelio- 

darželio ,,Puriena“ 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Brigita 

Kačerauskienė,  

logopedės -  Jurgita 

Makarovienė, Daina 

Kanapinskienė, Simona 

Černiauskienė 

4–7 metų vaikai, 

turintys specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

2021-03-17 VMA ZOOM Ginta 

Martinkienė 

8 612 73 794 

 

 

10. Respublikinė nuotolinė 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių 

mokinių viktorina 

,,Žinių mūšis. Lietuva 

ir lietuviai pasaulyje.” 

Panevėžio „Šviesos“ 

specialiojo ugdymo 

centro mokytojos 

metodininkės - 

 Jovita Matkevičienė, 

Sigita Indriekienė, Olga 

Venislovienė 

Bendrojo ir 

specialiojo ugdymo 

mokyklų 5–10 klasių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių 

mokinių komandos 
 (po 4 mokinius iš 

mokyklos) 

2021-03-17 VMA ZOOM Ginta 

Martinkienė 

8 612 73 794 

 

11. Respublikinis 2–4 

klasių skirtingų 

gebėjimų mokinių 

pasakų kūrimo-

iliustravimo konkursas 

Šiaulių „Dermės“ 

mokyklos darbo grupė 
Specialiosiose ir 

bendrojo ugdymo 

įstaigose 

besimokantys  

skirtingų  
gebėjimų 2–4 klasių 

mokiniai 

2021-03-17–31 

 

VMA ZOOM Ginta 

Martinkienė 

8 612 73 794 

 

12. Ikimokyklinių įstaigų 

direktorių pavaduotojų 

ugdymui metodinio 

būrelio susirinkimas 

Evelina Sutkienė, 

metodinio būrelio 

pirmininkė 

Metodinio būrelio 

nariai 

2021-03-24 

10.00 val. 

VMA ZOOM Birutė 

Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

 



13. Respublikinis vaikų 

kūrybinių darbų 

projektas „Margutis“ 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Žilvitis“ 

ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos  

Janina Strelčiūnienė, 

Ramutė Sokolova, Astra 

Bujokienė 

Lietuvos 

ikimokyklinių, 

priešmokyklinių 

ugdymo įstaigų 

bendruomenės 

2021 m. 

kovo 1–

balandžio 3 d. 

Panevėžio 

lopšelio-

darželio 

„Žilvitis“ 

internetinė 

svetainė 
www.ldzilviti

s.lt 

Birutė 

Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

 

14. Respublikinė 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų 

paroda-pilietinė 

iniciatyva 

,,Pavasarinis linkėjimas 

jūsų namams III“ 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Žibutė“ 

mokytojos Sandra 

Belazaravičienė, Daiva 

Galvonienė, Jolanta 

Lašinienė, Aušra 

Žaromskienė 

Lietuvos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, 

pedagogai, tėvai 

2021 m. kovo 

22–balandžio 2 

d. 

Panevėžio 

lopšelio-

darželio 

„Žibutė“ 

patalpos 

Birutė 

Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

 

 

15. Panevėžio lopšelio-

darželio ,,Nykštukas“ 

vaikų kūrybinių darbų 

nuotraukų virtuali 

paroda 

 „Savaitė be patyčių!“ 

(projektas su 

socialiniais partneriais) 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Nykštukas“ 

mokytoja-metodininkė 

Daiva Jasiūnienė, 

mokytoja Ieva 

Simsonaitė 

Panevėžio lopšelio-

darželio 

,,Nykštukas“ 

socialiniai partneriai: 

Panevėžio lopšelis-

darželis ,,Pušynėlis“, 

Panevėžio 

„Žemynos“ 

progimnazija, 

Panevėžio rajono 

Krekenavos lopšelis-

darželis ,,Sigutė“, 

Panevėžio rajono 

Nuo 

2021-03-29 

iki 

2021-03-31 

Panevėžio 

lopšelio-

darželio 

„Nykštukas“ 

Facebook 

grupė 

www.faceboo

k.com/Panev

%C4%97%C

5%BEiolop%

C5%A1elis-

dar%C5%BE

elis-

Nyk%C5%A

Birutė 

Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

 

http://www.ldzilvitis.lt/
http://www.ldzilvitis.lt/
http://www.facebook.com/Panev%C4%97%C5%BEiolop%C5%A1elis-dar%C5%BEelis-Nyk%C5%A1tukas339117504080592/?notif_id=1613049444209156¬if_t=page_fan&ref=notif
http://www.facebook.com/Panev%C4%97%C5%BEiolop%C5%A1elis-dar%C5%BEelis-Nyk%C5%A1tukas339117504080592/?notif_id=1613049444209156¬if_t=page_fan&ref=notif
http://www.facebook.com/Panev%C4%97%C5%BEiolop%C5%A1elis-dar%C5%BEelis-Nyk%C5%A1tukas339117504080592/?notif_id=1613049444209156¬if_t=page_fan&ref=notif
http://www.facebook.com/Panev%C4%97%C5%BEiolop%C5%A1elis-dar%C5%BEelis-Nyk%C5%A1tukas339117504080592/?notif_id=1613049444209156¬if_t=page_fan&ref=notif
http://www.facebook.com/Panev%C4%97%C5%BEiolop%C5%A1elis-dar%C5%BEelis-Nyk%C5%A1tukas339117504080592/?notif_id=1613049444209156¬if_t=page_fan&ref=notif
http://www.facebook.com/Panev%C4%97%C5%BEiolop%C5%A1elis-dar%C5%BEelis-Nyk%C5%A1tukas339117504080592/?notif_id=1613049444209156¬if_t=page_fan&ref=notif
http://www.facebook.com/Panev%C4%97%C5%BEiolop%C5%A1elis-dar%C5%BEelis-Nyk%C5%A1tukas339117504080592/?notif_id=1613049444209156¬if_t=page_fan&ref=notif
http://www.facebook.com/Panev%C4%97%C5%BEiolop%C5%A1elis-dar%C5%BEelis-Nyk%C5%A1tukas339117504080592/?notif_id=1613049444209156¬if_t=page_fan&ref=notif


Baisogalos mokykla-

darželis, Rokiškio 

lopšelis-darželis 

,,Nykštukas“, Telšių 

lopšelis-darželis 

,,Nykštukas“, 

Vilniaus lopšelis-

darželis 

,,Nykštukas“, 

Ukmergės lopšelis-

darželis 

,,Nykštukas“, Šiaulių 

rajono Kuršėnų 

lopšelis-darželis 

,,Nykštukas“ 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo (5–7), 

pradinio ugdymo 

įstaigų ugdytiniai ir 

pedagogai 

1tukas33911

7504080592/

?notif_id=16

13049444209

156¬if_t=pag

e_fan&ref=n

otif 

 

16. Respublikinė virtuali 

7–8, I–IV klasių 

mokinių praktinė- 

tiriamoji gamtos 

mokslų  konferencija 

„Stebiu. Kuriu. 

Analizuoju.“ 

Panevėžio Juozo 

Miltinio gimnazijos 

darbo grupė 

7–8, I–IV klasių 

mokiniai ir 

mokytojai 

2021-03-31 

10.00 val. 

VMA ZOOM  

 

Virginija 

Juknienė 

8 650 62 346 

Registracij

a 

https://ww

w.miltinio

gimnazija.

lt/ 

http://www.facebook.com/Panev%C4%97%C5%BEiolop%C5%A1elis-dar%C5%BEelis-Nyk%C5%A1tukas339117504080592/?notif_id=1613049444209156¬if_t=page_fan&ref=notif
http://www.facebook.com/Panev%C4%97%C5%BEiolop%C5%A1elis-dar%C5%BEelis-Nyk%C5%A1tukas339117504080592/?notif_id=1613049444209156¬if_t=page_fan&ref=notif
http://www.facebook.com/Panev%C4%97%C5%BEiolop%C5%A1elis-dar%C5%BEelis-Nyk%C5%A1tukas339117504080592/?notif_id=1613049444209156¬if_t=page_fan&ref=notif
http://www.facebook.com/Panev%C4%97%C5%BEiolop%C5%A1elis-dar%C5%BEelis-Nyk%C5%A1tukas339117504080592/?notif_id=1613049444209156¬if_t=page_fan&ref=notif
http://www.facebook.com/Panev%C4%97%C5%BEiolop%C5%A1elis-dar%C5%BEelis-Nyk%C5%A1tukas339117504080592/?notif_id=1613049444209156¬if_t=page_fan&ref=notif
http://www.facebook.com/Panev%C4%97%C5%BEiolop%C5%A1elis-dar%C5%BEelis-Nyk%C5%A1tukas339117504080592/?notif_id=1613049444209156¬if_t=page_fan&ref=notif
http://www.facebook.com/Panev%C4%97%C5%BEiolop%C5%A1elis-dar%C5%BEelis-Nyk%C5%A1tukas339117504080592/?notif_id=1613049444209156¬if_t=page_fan&ref=notif


17. Respublikinis 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų ir šeimų 

virtualus kūrybinis 

projektas 

 „Mažųjų Velykos“, 

skirtas ankstyvojo 

amžiaus vaikams 

 

Panevėžio lopšelio-

darželio „Žibutė“ IU 

mokytojos 

Inga Zelionkienė, Lina 

Lapinskienė, Rasa 

Stulpinienė, Inga 

Abduveleva, Edita 

Lasienė 

Lietuvos 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

ankstyvojo amžiaus 

ugdytiniai ir jų tėvai, 

vaikų IU mokytojai, 

meninio ugdymo 

mokytojai 

2021 m. 

balandžio 1–16 

d. 

Projekto 

medžiaga bus 

viešinama 

internetinėje 

svetainėje 

www.zibute.e

u 

Birutė 

Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

 

18. Respublikinė 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų, 

pedagogų ir tėvų 

virtuali  nuotraukų ir 

video paroda 

 „Padėkite man 

užaugti“,  

skirta Pasaulinei  

autizmo dienai 

paminėti 

Panevėžio lopšelio- 

darželio „Pasaka“ 

komanda:  

 Jurgita Daraškevičienė,       

Aida Ratkienė, Dovilė 

Jutelienė, Gražina  

Atraškevičiūtė 

Lietuvos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikai, 

mokytojai, ugdytinių 

tėvai ir kiti 

bendruomenės nariai 

2021-04-02 Facebook 

paskyra 

„Padėkite 

man užaugti“ 

https://www.fa

cebook.com/gr

oups/7130521

06238227/per

malink/713052

116238226/ 

 

Birutė 

Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

 

 

19. Šalies specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių 

meninės kūrybos darbų 

paroda 

 „Pavasario saulė 

prašvito meiliai…“ 

Panevėžio „Šviesos“ 

specialiojo ugdymo 

centro specialiosios 

pedagogės metodininkės 

Jurgita Makarovienė, 

Olga Venislovienė  

Lietuvos bendrojo 

bei specialiojo 

ugdymo įstaigų 

mokiniai, turintys 

vidutinių, didelių ir 

labai didelių 

specialiųjų ugdymosi 

2021 m. 

balandžio 14 –

gegužės 1 d. 

Darbų 

fotografijos 

bus 

patalpintos  

Panevėžio 

„Šviesos“ 

specialiojo 

ugdymo 

Ginta 

Martinkienė 

8 612 73 794 

 

 

http://www.zibute.eu/
http://www.zibute.eu/
https://www.facebook.com/groups/713052106238227/permalink/713052116238226/
https://www.facebook.com/groups/713052106238227/permalink/713052116238226/
https://www.facebook.com/groups/713052106238227/permalink/713052116238226/
https://www.facebook.com/groups/713052106238227/permalink/713052116238226/
https://www.facebook.com/groups/713052106238227/permalink/713052116238226/
https://www.facebook.com/groups/713052106238227/permalink/713052116238226/


poreikių, 

suaugusiųjų 

neįgaliųjų 

organizacijos 

centro 

svetainėje 

www.pssuc.lt 

bei centro FB 

puslapyje 

20. Respublikinis 

integruotas ilgalaikis 

anglų kalbos projektas 

“Let’s create a story” 

 

Rasa Širmulienė, 

Panevėžio „Minties” 

gimnazijos anglų kalbos 

mokytoja ekspertė 

 

Pagal atskirą 

registraciją 

 

Vasario - 

gegužės mėn. 

 

VMA ZOOM Rasa 

Širmulienė 

8 675 28 522 

 

21. Panevėžio miesto 11-ų 

klasių moksleivių 

eilėraščių konkursas 

“Mother Earth” 

 

Irina Dementjeva, 

Panevėžio „Minties” 

gimnazijos anglų kalbos 

mokytoja metodininkė, 

Rasa Širmulienė, 

Panevėžio „Minties” 

gimnazijos anglų kalbos 

mokytoja ekspertė 

Gimnazijų 11-ų 

klasių moksleiviai 

2021-03-01–31  Sukurtus 

eilėraščius 

siųsti el. 

paštu 

irina.dementj

eva@gmail.c

om arba 

rasa.sirmulie

ne@gmail.co

m 

Rasa 

Širmulienė 

8 675 28 522 

 

 

22. Respublikinis 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

edukacinės ir meninės 

raiškos projektas  

„Pirštininės lėlės: 

gaminu, kuriu, vaidinu“ 

Projekto organizatoriai 

ir koordinatoriai-  

Panevėžio lopšelio-

darželio „Vyturėlis“ 

komanda: direktorė 

Edita Tinkūnienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui Rasa 

Baltrūnienė, mokytojos -

Jurgita Valickienė, 

Daiva Pranaitienė,  

Agnė Lukoševičienė  

Respublikos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

pedagogai, 

ugdytiniai ir jų tėvai 

2021 m. kovo 

1–spalio 1 d. 

Paroda 

eksponuojama 

2021-04-02– 

31 

Panevėžio 

lopšelio- 

darželio 

„Vyturėlis” 

internetinė 

svetainė 

www.vytureli

sld.lt 
Panevėžio 

Elenos 

Mezginaitės 

viešosios 

Birutė 

Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

 

http://www.pssuc.lt/
mailto:irina.dementjeva@gmail.com
mailto:irina.dementjeva@gmail.com
mailto:irina.dementjeva@gmail.com
http://www.vyturelisld.lt/
http://www.vyturelisld.lt/


bibliotekos 

vaikų 

literatūros 

skyrius 

„Žalioji 

pelėda“ 

23. Tarptautinis 

ikimokyklinių įstaigų 

ilgalaikis ekologinis 

projektas 

 „Netradicinė moliūgų 

fiesta” 
 

Projekto organizatoriai 

ir koordinatoriai-  

Panevėžio lopšelio-

darželio „Vyturėlis“ 

komanda: 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Rasa 

Baltrūnienė, 

ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė  

Aldona Žilienė, 

vyresniosios mokytojos 

Aušra Petruškevičienė, 

Svetlana Gedvilienė 

Lietuvos 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

ugdytiniai, 

pedagogai,  tėvai,  

Briuselio 2 Europos 

mokykla, lietuvių 

sekcijos MAT LT A 

klasė, Airijos 

Lituanistinė ir menų 

mokykla 

„Kodėlčius“,  

Petro Nevulio ūkis,  

Panevėžio apskrities 

G. Petkevičaitės-

Bitės viešosios 

bibliotekos vaikų ir 

jaunimo literatūros 

centras 

2021 m. kovo- 

spalio mėn. 

Panevėžio 

lopšelio-

darželio 

„Vyturėlis“ 

svetainė 

www.vytureli

sld.lt., 

Facebook 

grupė 

,,Netradicinių 

moliūgų 

fiesta“,  

Panevėžio 

apskrities G. 

Petkevičaitės

-Bitės 

viešosios 

bibliotekos 

vaikų ir 

jaunimo 

literatūros 

centras 

 

Birutė 

Šinkūnaitė 

8 682 53 045 

 

 

 

 

http://www.vyturelisld.lt/
http://www.vyturelisld.lt/


 

 

 

 

 

 

 

 


