
Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras, http:/www.plungespspc.lt, el.p. plungessuaug@gmail.com; tel. 8 448 52038 

 

 

 

 „Kiekvieną rytą gimstame iš naujo.  

Ką veiksime šiandien yra tai, kas svarbiausia“ 
(Budizmo mokytojas Jack Kornfield)  

 

TVIRTINU: 

 

Adomas Kripas 

2022-03-30 

 

2022 M. BALANDŽIO MĖN. VEIKLOS PLANAS NR. V1-52 
V. Mačernio g. 29, Plungė, tel. (8~448) 52038, 8~611 34894, el.paštas: plungessuaug@gmail.com; http:/www.plungespspc.lt  

SEMINARAI, KONFERENCIJOS 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas ir trumpas turinys Lektoriai Dalyviai Vieta Pastabos Atsakingi 

1 d. 

13.30 

„Prieškario ir pokario muzika „Svingas““ Prof. Saulius Šiaučiulis 

Plungės r. Platelių meno 

mokyklos koncertmeisteris  

Fortepijono, 

muzikos mokytojai 

Plungės r. Kulių 

gimnazija 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

6 d.  

10.00 

„Ansamblinio muzikavimo ypatumai“ Genovaitė Stonytė 

Klaipėdos Jeronimo 

Kačinsko muzikos 

mokyklos mokytoja 

metodininkė 

Smuiko, 

violončelės, 

fortepijono, 

akordeono 

mokytojai  

Plungės Mykolo 

Oginskio meno 

mokykla 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

6 d. 

10.00  

„Kolektyvo mikroklimato gerinimas, kaip 

sėkmingai bendradarbiauti darbe“ 

Dr. Tomas Lagūnavičius 

psichologas, Kauno 

suaugusiųjų mokymo 

centro direktorius 

Plungės sporto ir 

rekreacijos centro 

treneriai, 

administracija 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos 

centras 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

12 d. 

10.00 

„Vaikų klasikinio šokio mokymo ypatumai 

ir kompozicijos“ 

Giedrius Zaborskis  

Plungės Mykolo Oginskio 

meno mokyklos 

choreografijos mokytojas 

metodininkas, 

Aida Brazdeikienė  

Plungės Mykolo Oginskio 

meno mokyklos 

Choreografijos skyriaus 

vedėja, choreografijos 

mokytoja metodininkė 

Žemaitijos regiono 

choreografijos 

mokytojai 

Plungės kultūros 

centras 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 
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12 d. 

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Savivaldaus ir personalizuoto mokymo/si 

organizavimas pamokoje: nuo uždavinių, 

sėkmės kriterijų iki grįžtamojo ryšio“ IV 

modulio seminaras „Grįžtamojo ryšio 

technikos pamokoje, kurios skatina tolesnį 

mokymąsi“ 

Prof.dr. Aušra 

Kazlauskienė, 

doc.dr. Ramutė Gaučaitė 

Šiaulių universiteto 

Edukologijos instituto 

dėstytojos 

Plungės 

Senamiesčio 

mokyklos 

mokytojai 

Virtuali 

konferencinė 

aplinka 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

13 d.  

15.00 

„Skambanti spalvų jūra“ Prof. Rokas Zubovas 

Lietuvos muzikos 

akademijos dėstytojas, 

M.K.Čiurlionio namų 

direktorius, 

Sonata Zubovienė 

pianistė 

Fortepijono 

mokytojai 

Rietavo Mykolo 

Kleopo Oginskio 

meno mokykla 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

14 d. 

13.00 

,,Solinio ir ansamblinio dainavimo 

pedagogų meistriškumo pamokos“  

 

Giedre Zeicaitė  

LMTA Klaipėdos fakulteto 

Muzikos katedros docentė, 

St. Šimkaus konservatorijos 

lektorė 

II-o Žemaitijos 

krašto vaikų ir 

moksleivių dainų 

festivalio – 

konkurso ,,Dainos 

taikai 2022“ 

dalyviai 

Plungės r. Platelių 

meno mokykla 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

14 d. 

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymo (si) poreikių, ugdymo 

strategijos“ III modulio seminaras  

„Sensorikos ypatumai: vaikų, turinčių SUP, 

sensorinio lavinimo strategijos“ 

Sima Kuzmickienė 

Plungės specialiojo 

ugdymo centro  

ergoterapeutė 

Plungės lopšelio-

darželio „Saulutė“ 

mokytojai 

Plungės lopšelis-

darželis „Saulutė“ 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

19 d.  

9.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Įtraukusis ugdymas – kiekvieno mokinio 

sėkmei“ I modulio seminaras „Kokybiška 

pamoka įtraukiojo ugdymo aspektu“ 

Rytis Komičius 

Vilniaus Vytauto Didžiojo 

gimnazijos direktorius 

Plungės „Ryto“ 

pagrindinės 

mokyklos 

mokytojai 

Plungės „Ryto“ 

pagrindinė 

mokykla 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

19 d. 

9.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Geografijos pamoka: įtraukiantis poreikis 

mokytis“ II modulio gerosios patirties 

seminaras „Erdvės ir turinio konstruktas 

geografijos pamokose” 

Ingrida Tamošauskienė 

Plungės ,,Saulės“ 

gimnazijos geografijos 

mokytoja ekspertė 

Geografijos 

mokytojai 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos 

centras 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

19 d. 

13.30 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Įtraukaus bendradarbiavimo poreikis ir 

galimybės: mokytojai-tėvai- mokiniai“ II 

modulio seminaras „Savivaldaus ir 

integruoto mokinių ugdymosi 

Rytis Komičius 

Vilniaus Vytauto Didžiojo 

gimnazijos direktorius 

Plungės „Saulės“ 

gimnazijos 

mokytojai 

Plungės „Saulės“ 

gimnazija 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 
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organizavimas mokykloje" 

20 d. 

10.00 
Ilgalaikės KT programos ,,Mokinio pažangos 

matavimas bei išmokimo stebėjimas siekiant 

ugdymo(si) pažangos” III modulio seminaras 

,,Kaip išmokyti visą klasę po vieną? Į 

mokinį orientuoto ugdymo technologija“ 

Larisa Gražienė  

Kauno „Saulės“ gimnazijos 

fizikos mokytoja, KPKC 

„Šviesos“ mokymo centro 

lektorė 

Plungės 

technologijų ir 

verslo mokyklos 

mokytojai 

Plungės 

technologijų ir 

verslo mokykla 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

20 d. 

10.00 
Ilgalaikės KT programos „Mokinių pasiekimų 

ir pažangos stebėjimas, fiksavimas, vertinimas 

ir grįžtamasis ryšys“ II modulio edukacinė 

išvyka ,,Saugios ir pozityvios ugdymo(si) 

aplinkos kūrimas, siekiant mokinio 

pažangos“  

Inga Motuzaitė 

VšĮ „Aukim!“ direktorė  

Plungės 

,,Babrungo“ 

progimnazijos 

mokytojai 

Telšiai  Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

20 d. 

10.00 
Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Kompetencijų ugdymas pamokoje. Nuo 

idėjos iki įgyvendinimo“ II modulio 

konsultacija ,,Praktinių pagalbos priemonių 

taikymas pamokose dirbant su specialiųjų 

poreikių turinčiais mokiniais“ 

Gintarė Vičienė, 

Plungės specialiojo 

ugdymo centro ŠPK 

skyriaus vedėja, 

psichologė, 

Nijolė Jackūnienė, 

specialioji pedagogė 

metodininkė, 

Sima Kuzmickienė 

ergoterapeutė 

Plungės r. Kulių 

gimnazijos 

mokytojai, 

padėjėjai 

(I grupė) 

Plungės specialiojo 

ugdymo centras 

Nemokamas L. Galvanauskienė 

20 d.  

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymo (si) poreikių, ugdymo 

strategijos“ III modulio seminaras 

„Vaikų, turinčių SUP, muzikinio ugdymo  

galimybės ir strategijos darželio grupėje“ 

Jurgita Arlauskienė 

Plungės specialiojo 

ugdymo centro  

muzikos mokytoja 

metodininkė 

 

Plungės lopšelio-

darželio „Rūtelė“ 

mokytojai 

Plungės lopšelis-

darželis „Rūtelė“ 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

21 d. 

10.00 
Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Kompetencijų ugdymas pamokoje. Nuo 

idėjos iki įgyvendinimo“ II modulio 

konsultacija ,,Praktinių pagalbos priemonių 

taikymas pamokose dirbant su specialiųjų 

poreikių turinčiais mokiniais“ 

Gintarė Vičienė, 

Plungės specialiojo 

ugdymo centro ŠPK 

skyriaus vedėja, 

psichologė, 

Ina Knašienė 

Ugdymo skyriaus vedėja, 

vyr. specialioji pedagogė, 

Loreta Kerpauskienė 

Specialioji pedagogė 

metodininkė 

Plungės r. Kulių 

gimnazijos 

mokytojai, 

padėjėjai 

(II grupė) 

Plungės specialiojo 

ugdymo centras 

Nemokamas L. Galvanauskienė 
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21 d.  

10.00 

,,Bendruomeninių ryšių kūrimas“ Audrius Matiukas 

psichologas, Koučingo ir 

Švietimo lyderystės 

konsultantas 

Plungės Mykolo 

Oginskio meno 

mokyklos 

mokytojai 

Plungės Mykolo 

Oginskio meno 

mokykla 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

L. Galvanauskienė 

22 d. 

10.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Gamtos mokslų mokytojų profesinių ir 

bendrųjų kompetencijų plėtojimas“ I modulio 

edukacinė išvyka ,,STEAM ugdymas, 

orientuotas į mokinių ugdymo(si) pažangą“ 

Jungtinė lektorių grupė 

Telšių STEAM 

laboratorijos komanda 

Fizikos, biologijos, 

chemijos mokytojai 

Telšių STEAM 

centras 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

9.00 išvykstame 

nuo bažnyčios 

aikštės 

L. Galvanauskienė 

22 d.  

10.30 
Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

,,Mokytojo, dirbančio ikimokyklinėje įstaigoje 

bendrųjų kompetencijų tobulinimas“ I modulio 

seminaras „Psichologinio atsparumo 

didinimas ir komandinio darbo svarba 

ugdymo įstaigoje“ 

Audronė Kriščiukaitienė 

Tauragės sveikatos 

priežiūros centro 

psichologė - 

psichoterapeutė 

Rietavo lopšelio- 

darželio mokytojai 

Rietavo lopšelis-

darželis 

Mokamas 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

26 d.  

13.00 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymo (si) poreikių, ugdymo 

strategijos“ I modulio seminaras „Vaikų, 

turinčių SUP, elgesio ir emocijų ypatumai, 

elgesio valdymo strategijos“  

Gintarė Vičienė, 

Plungės specialiojo 

ugdymo centro ŠPK 

skyriaus vedėja, psichologė 

 

Plungės lopšelio-

darželio 

„Raudonkepuraitė“ 

mokytojai 

Plungės lopšelis-

darželis 

„Raudonkepuraitė“ 

Mokestis už 

pažymą 1,20 € 

registracija 

www.semiplius.lt 

V. Mylimienė 

METODINĖ VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 

1 d. 

14.00 

Atvira metodinė integruota veikla  

,,Gyvybės kelias" 

 

Tikybos mokytojai Regina Zimkuvienė  

Rietavo Lauryno Ivinskio 

gimnazijos tikybos mokytoja 

metodininkė  

Rietavo Lauryno Ivinskio 

gimnazija 

7 d.  

15.00 

Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas Rusų kalbos mokytojai Dana Kryževičienė 

rusų kalbos mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

Virtuali konferencinė 

aplinka 

8 d. 

11.00 

Respublikinis mokslinis praktinių - kūrybinių veiklų 

konkursas „STEAM PAVASARIS“ 

 

Mokytojai, ruošę mokinius 

respublikiniam praktinių - 

kūrybinių veiklų konkursui 

„STEAM PAVASARIS“ 

Sigita Žilinskienė  

Plungės ,,Saulės“ gimnazijos 

chemijos mokytoja ekspertė  

 

Plungės ,,Saulės“ gimnazija 

12 d. 

9.00 

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas  Ugdymo įstaigų psichologai  Nijolė Daunienė  

psichologų metodinio būrelio 

pirmininkė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

20 d. Kūrybinės dirbtuvės Dailės, technologijų, pradinių Jolanta Miltenė  Plungės paslaugų ir 
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10.00 ,,Savęs pažinimo piešinys“ 

 

klasių, ikimokyklinių ugdymo 

įstaigų mokytojai, bibliotekininkai, 

logopedai, socialiniai pedagogai ir 

kitų dalykų mokytojai 

Plungės ,,Babrungo“ 

progimnazijos dailės mokytoja 

metodininkė 

švietimo pagalbos centras 

20 d. 

12.00 

Dailės ir technologijų mokytojų metodinių būrelių 

pasitarimas 

 

Dailės ir technologijų mokytojai Lina Ruginienė,  

dailės mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė, 

Edita Selenienė 

technologijų mokytojų 

metodinio būrelio pirmininkė  

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

28 d.  

15.00 

Pasitarimas dėl dalyvavimo Nacionalinės švietimo agentūros 

projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų tobulinimas“ mokymuose 

Nacionalinės švietimo agentūros 

projekto „Bendrojo ugdymo 

mokytojų bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų tobulinimas“ 

organizuojamų mokymų dalyviai 

(14 rajono mokytojų) 

Laima Galvanauskienė 

Vida Mylimienė 

Virtuali konferencinė 

aplinka 

KONFERENCIJA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

 

21 d. 

10.00 

Respublikinė metodinė - praktinė konferencija 

„Instrumentinės muzikos aktualijos“ 

 

PASTABA registracija www.semiplius.lt 

Mokestis už pažymą 1,20 € 

 

Muzikos (meno) mokyklų fleitos, 

gitaros, smuiko, akardeono, kanklių 

mokytojai 

Jolita Budriuvienė 

Rietavo Mykolo Kleopo 

Oginskio meno mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, kanklių mokytoja 

metodininkė, 

Skaidrūnė Baliūnaitė 

Visagino kūrybos ir menų 

akademijos instrumentinės 

metodinės grupės vedėja, 

kanklių mokytoja metodininkė 

Virtuali konferencinė 

aplinka 

KITA VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

- Konsultacijos „Ilgalaikių (40 val.) kvalifikacijos tobulinimo 

programų rengimas, akreditacija ir įgyvendinimas“ 

Aptariami efektyviausi kvalifikacijos tobulinimo būdai, 

formos, grįžtamojo ryšio svarba mokymų planavimui, 

vykdymui ir vertinimui. Ilgalaikės pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo programos veiksmingumas ir jos įtaka pedagogų 

darbo kokybei 

Švietimo įstaigų vadovai, 

mokytojai  

(iš anksto susitarus individualiai)  

 

Laima Galvanauskienė 

Vida Mylimienė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

(konsultacijos galimos ir 

nuotoliniu būdu) 

Kovo 1– Respublikinė ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo Ikimokyklinio ir priešmokyklinio Dovilė Zabitienė, - 
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balandžio 

8 d. 

įstaigų kūrybinių darbų virtuali paroda -konkursas  

„Velykinė foto sienelė“ 

ugdymo įstaigų ugdytiniai, 

mokytojai 

Loreta Valužienė, 

Aušra Šetkauskienė  

Plungės lopšelio-darželio 

„Vyturėlis“ ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos 

PARODOS 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

Vyksta Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos mokinių 

kūrybinių darbų paroda V. Mačernio metams paminėti 

„100 Vytauto Mačernio veidų“ 

 

Įvairių dalykų mokytojai, 

suinteresuoti asmenys 

Laima Danilevičienė,  

Silva Galvadiškytė, 

Živilė Meištininkienė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

 

Kovo 

mėn. 

Platelių meno mokyklos mokinių piešinių ir keramikos 

paroda „Visko po truputį“ 

 

Įvairių dalykų mokytojai, 

suinteresuoti asmenys 

Lina Ruginienė 

Platelių meno mokyklos 

mokytoja metodininkė 

Platelių miestelio biblioteka 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

01, 05 ,07, 08, 12, 

14, 15, 19, 21, 22, 

26, 28, 29 d. 

Pedagoginis psichologinis vertinimas  Pagal registraciją PPT skyriaus specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

07, 14, 21, 28 d.  Komandinis vertinimų rezultatų aptarimas PPT specialistai PPT skyriaus specialistai  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

Pirmadienis- 

penktadienis  

Individualios psichologinės konsultacijos  Mokiniai, tėvai, pedagogai Nijolė Daunienė,  

Birutė Žiūraitienė, 

Vaida Vaičikauskienė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

Pirmadienis- 

ketvirtadienis  

Vaikų kalbos, kalbėjimo sutrikimų korekcija  Vaikai, mokiniai Jūratė Kubilienė  

 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

Pirmadienis- 

penktadienis  

Specialiojo pedagogo užsiėmimai  Vaikai, mokiniai Rūta Paulauskienė,  

Jūratė Karalienė  

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

Pirmadienis- 

penktadienis  

Išvadų po vaikų  įvertinimo pristatymas tėvams, 

mokytojams 

Tėvai, mokytojai  PPT skyriaus vedėja  Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

Pagal poreikį  Paskaitos pedagoginėmis psichologinėmis temomis  Mokiniai, tėvai, mokytojai  PPT skyriaus specialistai Pagal poreikį  

mailto:plungessuaug@gmail.com
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Antradieniais  

(8 savaitės) nuo 

17.00 iki 18.30  

Sąmoningos tėvystės programa / mindfull 

parenting (mp) (renkama grupė) 

Tel. 8 684 71201  

Tėvai Vaida Vaičikauskienė Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

Balandžio mėn.  Psichologų praktikos moderavimas  Psichologai praktikantai  Vaida Vaičikauskienė 

 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

14, 21, 28 d.  

14.30  

Meno terapijos grupė 

(2-4 klasė) 

8-10 metų vaikai  Nijolė Daunienė Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro 

PPT skyrius 

Data ir laikas 

derinamas   

Paskaita Tėvams  Giedrius Budginas 

psichologas praktikantas  

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centro  

PPT skyrius 

TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (TAU) RENGINIAI 

Data, 

laikas 

Renginio pavadinimas Dalyviai Atsakingi Vieta 

6 d. 

14.00 

Kūrybinės dirbtuvės 

„Velykinės dekoracijos“ 

Lektorė – Edita Selenienė, Plungės Senamiesčio mokyklos 

technologijų vyr. mokytoja 

Namų ūkio fakulteto klausytojai Olga Augustinavičienė 

Namų ūkio fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

 

12 d. 

14.00 

TAU tarybos posėdis TAU tarybos nariai Adomas Kripas Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

13 d.  

14.00 

,,Ikikrikščioniškoji baltų religija: sistemos metmenys“ 

Lektorius - prof. dr. Rimantas Balsys, Klaipėdos 

universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto 

dekanas 

Kultūros fakulteto klausytojai Danutė Ardavičienė 

Kultūros fakulteto dekanė 

 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

 

20 d. 

14.00 

„Sveikatai palankaus maisto gaminimo principa“ 

Lektorė – Aistė Jakočiūnė, Plungės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė 

Sveikatos fakulteto klausytojai Vilhelma Ratė 

Sveikatos fakulteto dekanė 

Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

 

27 d. 

14.00 

Viktorina 

PROTŲ MŪŠIS 

Pasaulio pažinimo fakulteto 

klausytojai 

Vida Mylimienė Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

Pagal 

atskirą 

grafiką 

TAU klausytojų šokių užsiėmimai 

Vadovė – Aida Brazdeikienė, Plungės M. Oginskio meno 

mokyklos choreografijos mokytoja 

TAU klausytojai _ Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras 

 
Pagal 

atskirą 

grafiką 

TAU klausytojų dainavimo užsiėmimai 

Vadovė - Rūta Černeckienė 

TAU klausytojai _ Plungės paslaugų ir 

švietimo pagalbos centras  

 

Centras turi teisę keisti renginio vietą ir laiką, priklausomai nuo užsiregistravusių dalyvių skaičiaus, jiems iš anksto apie tai pranešant 

 

SUDERINTA 
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Plungės rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas 

Gintautas Rimeikis 

 

2022-03-30 

Ruošė vyr. specialistė metodinei veiklai Vida Mylimienė 
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