
Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“ 2022 m. kovo mėnesio veiklos planas 

 

Eil

. 

Nr

. 

Data 

 

Laikas Renginiai Atsakingi Dalyvauja Vieta  

Kvalifikacijos tobulinimas ir metodiniai renginiai 

1.  vasario – 

kovo mėn. 

14.00 Psichoedukacinių užsiėmimų ciklas „Fraktalų 

piešimas gerai savijautai“ 

Klaipėdos pedagoginė 

psichologinė tarnyba 

R.Šarapajeva, 

D.Vizbarienė,  

N. Zimantienė 

Klaipėdos pedagoginė 

psichologinė tarnyba 

2.  1  Seminaras „Interaktyvios kaladėlės STEAM 

ugdyme“ 

,,Ugdymosi meistrai“ R. Rimkuvienė Nuotoliniu būdu 

 

3.  1 12.00 Susitikimas su ikimokyklinių įstaigų vadovais 

dėl atvejo vadybos proceso ir 

bendradarbiavimo su ikimokyklinėmis 

įstaigomis bei BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir 

vaiko gerovės centru sustiprinimo  

Klaipėdos miesto 

savivaldybė 

L. Sireikienė Nuotoliniu būdu 

4.  2 14.30 Vidaus kontrolės rizikos veiksnių vertinimo 

mokymai  

VšĮ ,,Top 

competencies“ 

L. Sireikienė Nuotoliniu būdu 

5.  3 10.00 Seminaras. „Ugdymo(si) proceso planavimas 

ir įgyvendinimas: įsiklausykime ir išgirskime 

kiekvieną“  

KPŠKC L. Sireikienė Nuotoliniu būdu 

6.  3 18.00 Nuotolinė paskaita ,,Šiandien – smalsus 

kūrėjas, rytoj – išradėjas 

Vitlio licėjus L. Sireikienė Nuotoliniu būdu 

7.  3 15.00 Mokymai ,,Vaikų maitinimo organizavimo ir 

saugaus maisto tvarkymo aktualijos bendrojo 

ugdymo įstaigų maisto tvarkymo subjektuose. 

Maisto švaistymo mažinimas 

MVT Klaipėdos 

departamentas 

L. Sireikienė Nuotoliniu būdu 

8.  4 14.00 Paskaita-diskusija ,,Kaip kalbėti su vaikais 

apie karą Ukrainoje“ 

VšĮ ,,Gyvenimo 

Universitetas Lt“ 

D. Vizbarienė, 

J.Kistolė, 

R. Šarapajeva, 

L.Sireikienė 

Nuotoliniu būdu 

9.  7 9.00 Socialinių paslaugų priežiūros departamento 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

 L. Sireikienė Nuotoliniu būdu 



mokymai, įgyvendinantys projektą 

„Savivaldybių kompetencijų didinimas 

teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams 

10.  8 15.00 Viešoji nuotolinė konsultacija „Į ką reikėtų 

atkreipti dėmesį 1–2 metus dirbantiems 

švietimo įstaigų vadovams darbo teisės 

klausimais“  

Nacionalinė švietimo 

agentūra 

L. Sireikienė Nuotoliniu būdu 

11.  8 15.30 Vieša nuotolinė paskaita ,,Iš karo Ukrainoje 

atvykstantys vaikai ir juos lydintys 

suaugusieji: pirmieji emocinės pagalbos 

žingsniai“ 

VšĮ Paramos vaikams 

centras 

L. Sireikienė Nuotoliniu būdu 

12.  9 9.00 Apskritojo stalo diskusija ,,Aukštos kokybės 

ugdymo(si) patirtis ankstyvojoje vaikystėje – 

kiekvieno vaiko teisė ir valstybės pareiga“ 

Nacionalinė švietimo 

agentūra 

L. Sireikienė Nuotoliniu būdu 

13.  9 11.30 Vebinaras ,,Nepaprastoji padėtis Lietuvoje. 

Išorinės ir vidinės grėsmės – ką turime žinoti 

čia ir dabar?“ 

UAB ,,Verslo 

aljansas“ 

L. Sireikienė Nuotoliniu būdu 

14.  9 9.00 Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinė 

diena „Vaikų kalbinių gebėjimų ugdymo 

svarba ikimokykliniame amžiuje“  

KPŠKC L. Nausėdienė,  

A. Vilienė,  

R. Šarapajeva, 

L. Karpuvienė 

Nuotoliniu būdu 

15.  10 13.00 Seminaras ,,Bendradarbiavimas su šeima 

ikimokykliniame ugdyme. Kaip vieniems 

kitus girdėti ir gebėti susitarti“  

KPŠKC L. Sireikienė Nuotoliniu būdu 

16.  10, 17 13.00 Seminaras „Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

elgesio ir emocijų sunkumų stebėjimas, 

atpažinimas, valdymas“ 

Šilutės rajono 

švietimo pagalbos 

tarnyba 

R. Šarapajeva 

 

Nuotoliniu būdu 

17.  14 14.00 Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas Švietimo skyrius L. Sireikienė Nuotoliniu būdu 

18.  16 14.30 Vidaus kontrolės rizikos veiksnių vertinimo 

mokymai  

VšĮ ,,Top 

competencies“ 

L. Sireikienė Nuotoliniu būdu 

19.  17 13.00 Seminaras „Įtraukusis ugdymas 

ikimokykliniame ugdyme: kaip problemas 

paversti galimybėmis? Kaip trūkumus naujais 

ugdymo metodais?“ 

KPŠKC D. Vaitkienė Nuotoliniu būdu 

20.  17 14.00 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų Ikimokyklinio L. Sireikienė Nuotoliniu būdu 



susirinkimas  ugdymo įstaigų 

direktorių metodinis 

būrelis  

21.  21 15.00 Mokymai ,,Ugdančioji lyderystė“ VšĮ ,,Mokymosi 

mokykla“ 

L. Sireikienė Nuotoliniu būdu 

22.  21 9.00 Mokymai ,,Mąstymo žemėlapiai“ Varėnos švietimo 

centras 

L. Sireikienė Nuotoliniu būdu 

23.  22 15.00 Viešoji konsultacija ,,Mokymosi priemonių, 

skirtų specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams, kūrimas ir rengimas“ 

Nacionalinė švietimo 

agentūra 

L. Sireikienė Nuotoliniu būdu 

24.  23 13.00 Metodinė diena „Vaikų individualios 

pažangos skatinimas pasitelkiant įtraukius 

ugdymo būdus ir metodus“ (I dalis) 

KPŠKC R. Petronienė Nuotoliniu būdu 

25.  24 14.00 Seminaras „Tecnologiniai sprendimai STEAM 

ugdyme“ 

„Ugdymo meistrai“ Z. Povilaitienė Nuotoliniu būdu 

26.  24 13.00 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų-

darželių direktorių pavaduotojų ugdymui 

metodinio būrelio tarybos posėdis.  

KPŠKC L. I. Navardauskienė Nuotoliniu būdu 

27.  29 9.00 Apskritojo stalo diskusija ,,Aukštos kokybės 

ugdymo(si) patirtis ankstyvojoje vaikystėje – 

kiekvieno vaiko teisė ir valstybės pareiga“ 

Nacionalinė švietimo 

agentūra  

L. I. Navardauskienė Vieta tikslinama 

28.  30 14.30 Vidaus kontrolės rizikos veiksnių vertinimo 

mokymai  

 

VšĮ ,,Top 

competencies“ 

L. Sireikienė Nuotoliniu būdu 

29.  30 12.00 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

skaitmeninio raštingumo programa 

KPŠKC L. Nausėdienė, 

A. Mineikienė 

Nuotoliniu būdu 

Ugdytinių saviraiška įstaigoje ir mieste 

30.  Sausio– 

gegužės 

mėn. 

 Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022“ 

(Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) 

ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno 

kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA)) 

D. Vaitkienė Lopšelio-darželio 

„Želmenėlis“ 

ugdytiniai, mokytojai 

 

Lopšelis-darželis 

„Želmenėlis“ 

31.  Sausio–

kovo mėn.  

 Tarptautinė virtuali ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus vaikų darbų 

L. Karpuvienė, 

V. Malakauskienė 

Ikimokyklinio ugdymo 

„Šnekučių“ grupės 

„Facebook“ 

platformos uždaroje 



kūrybinių fotografijų paroda „Laiko žingsniu 

nuo Mėmelburgo iki šiuolaikinės Klaipėdos“ 

(Klaipėdos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“) 

ugdytiniai, mokytojai grupėje „Laiko 

žingsniu nuo 

Mėmelburgo iki 

šiuolaikinės 

Klaipėdos“ 

32.  Sausio–

gegužės 

mėn.   

 Respublikinis sveikos gyvensenos projektas 

„Skaičiuoju ir sportuoju“ (Klaipėdos lopšelis-

darželis „Klevelis“) 

L. Karpuvienė, 

V. Malakauskienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo 

„Šnekučių“ grupės 

ugdytiniai, mokytojai 

Klaipėdos lopšelio-

darželio „Klevelis“ 

interneto svetainėje 

www.ldklevelis.lt 

33.  Vasario–

kovo mėn. 

 Klaipėdos miesto ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų, 

tėvų (globėjų) kūrybinė paroda „Plukdyk 

laivelį, Baltijos bangele“ (Klaipėdos lopšelis-

darželis ,,Bangelė“) 

D. Vasiliauskienė, 

L. Nausėdienė, 

E. Slipkienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo 

,,Nykštukų“ grupės 

ugdytiniai, mokytojai ir 

tėvai 

„Facebook“ 

platformos uždaroje 

grupėje ,,Plukdyk 

laivelį, Baltijos 

bangele“. 

34.  Vasario–

kovo mėn. 

 Tarptautinis eTwinning projektas ,,Žiema 

spalvų paletėje“ 

R. Rimkuvienė  

 

Priešmokyklinio 

ugdymo „Žiniukų“ 

grupės ugdytiniai, 

mokytojas 

eTwinning platforma 

35.  Vasario–

kovo mėn. 

 Respublikinis tęstinis projektas ,,Močiutės 

linksmieji žodeliai. Pamario kraštas“. 

(Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Eglutė“) 

A.Kontrimienė, 

L.I.Navardauskienė 

Lopšelio-darželio 

,,Želmenėlis“ 

ugdytiniai, mokytojai 

Nuotoliniu būdu 

36.  Vasario–

kovo mėn. 

 Tarptautinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų ir 

mokytojų virtuali foto nuotraukų paroda 

„Trispalvė mano kepurė“, skirta Klaipėdos 

770 m. gimtadieniui  

D. Vaitkienė, 

A. Kontrimienė, 

I. Kuzminskienė, 

G. Aputytė 

Lietuvos bei kitų šalių 

švietimo įstaigų 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo ugdytiniai, 

mokytojai 

Lopšelis-darželis 

„Želmenėlis“ 

37.  Vasario–

balandžio 

mėn. 

 Tarptautinis projektas „Draugystės pynė. 

Mažųjų abėcėlė“ kūrybinių darbų paroda 

(KPŠKC ir Klaipėdos mokyklų logopedų ir 

specialiųjų pedagogų metodinis būrelis) 

L. Karpuvienė, 

V. Malakauskienė, 

D. Vizbarienė, 

R. Šarapajeva, 

G. Romanova, 

Z. Povilaitienė,  

R. Petronienė 

Ikimokyklinio ugdymo 

„Šnekučių“, 

„Balionėlių“ grupės 

ugdytiniai, mokytojai 

Priešmokyklinio 

ugdymo „Liūtukų“ 

grupės ugdytiniai, 

mokytojai 

„Facebook“ 

platformos uždaroje 

grupėje „Draugystės 

pynė. Mažųjų abėcėlė“ 



38.  Vasario–

gegužės 

mėn. 

 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų projektas ,,Klaipėda – mano uostas“ 

(Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Puriena“) 

Z. Povilaitienė, 

I. Kuzminskienė 

Priešmokyklinio 

ugdymo „Liūtukų“ 

grupės ugdytiniai, 

mokytojai 

„Facebook“ 

platformos uždaroje 

grupėje ,,Klaipėda – 

mano uostas“ 

39.  Vasario–

gegužės 

mėn. 

 Tarpinstitucinis projektas „Klaipėda – mano 

mylimas mieste!“ (Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Inkarėlis“) 

 

D. Vizbarienė, 

R. Šarapajeva, 

D. Vasiliauskienė, 

L. Nausėdienė, 

E. Slipkienė, 

G. Romanova 

Ikimokyklinio ugdymo 

„Balionėlių“, 

,,Nykštukų“ grupių 

ugdytiniai, mokytojai 

„Facebook“ 

platformos uždaroje 

grupėje „Klaipėda – 

mano mylimas 

mieste!“ 

40.  Kovo –

gegužės 

mėn. 

 Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų neformaliojo švietimo mokytojų 

projektas-konkursas „Integruota fizinė veikla 

vaikų darželyje“ 

D. Vaitkienė Ikimokyklinio ugdymo 

,,Teatrinukų“ grupės 

ugdytiniai, mokytojai 

KPŠKC 

41.  Kovo–

balandžio 

mėn. 

 Respublikinis ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių ugdymo grupių virtuali 

kūrybinių darbų paroda „Netradicinis 

kiaušinis“ (Jurbarko mokykla „Ąžuoliukas“)  

A. Vilienė, 

R. Šarapajeva, 

A. Mineikienė 

 

Ikimokyklinio ugdymo 

„Spindulėlių“, 

„Bildukų“ grupių 

ugdytiniai, mokytojai 

Nuotoliniu būdu 

42.  Kovo–

balandžio 

mėn. 

 Virtualus respublikinis ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų mažųjų skaitovų konkursas 

„Spalvingoje eilėraščių pievelėje – 2022“ 

L. Karpuvienė, 

V. Malakauskienė 

Ikimokyklinio ugdymo 

„Šnekučių“ grupės 

ugdytinė Gabrielė 

Bučytė, mokytojai 

Jonavos lopšelis-

darželis „Dobilas“. 

Interneto svetainėje 

spalvingojepieveleje@

gmail.com 

43.  1–10  Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir 

pedagogų STEAM projektas ,,Taikos balandis 

2022“ Kauno B. Brazdžionio  mokykla 

Z. Povilaitienė Priešmokyklinio 

ugdymo „Liūtukų“ 

grupės ugdytinis Ignas 

Gižas. 

„Facebook“ 

platformos uždaroje 

grupėje „Auklėtoja-

auklėtojai“ 

44.  3 10.00 Išvyka į Klaipėdos mažosios Lietuvos istorijos 

muziejų. Edukacinė programa „Žiemos 

išvarymo šventės papročiai ir tradicijos“ 

A. Mineikienė,  

I. Skudzinskiene,  

A. Kontrimienė,  

L. Kunkienė 

Ikimokyklinio ugdymo 

„Bildukų” grupės 

ugdytiniai, mokytojai 

Klaipėdos mažosios 

Lietuvos istorijos 

muziejus 

45.  4 10.00 Virtualus edukacinis užsiėmimas „Šarangė 

varangė po suolu susirangė“. Lietuvos 

nacionalinis dailės muziejus. Prano Domšaičio 

galerijos Edukacinis centras 

D. Vizbarienė, 

R. Šarapajeva, 

 

Ikimokyklinio ugdymo 

„Balionėlių“  

Nuotoliniu būdu 

mailto:spalvingojepieveleje@gmail.com
mailto:spalvingojepieveleje@gmail.com


46.  10 10.30 Viktorina su Klaipėdos lopšelio-darželio 

,,Čiauškutė“ ugdytiniais „Kelionė po Lietuvą“  

Z. Povilaitienė,  

R. Petronienė 

Priešmokyklinio 

ugdymo „Liūtukų“ 

grupės ugdytiniai, 

mokytojai  

Nuotoliniu būdu 

47.  16 11.30 Išvyka į Klaipėdos m. savivaldybės I. Kanto 

viešosios bibliotekos Pempininkų filialo vaikų 

centrą „Gerviukas“. Edukacinė programa 

„Žvejoju po Lietuvą“ 

R. Rimkuvienė Priešmokyklinio 

ugdymo 

„Žiniukų“ grupės 

ugdytiniai, mokytojai 

Klaipėdos m. 

savivaldybės I. Kanto 

viešosios bibliotekos 

Pempininkų filialo 

vaikų centras 

„Gerviukas“ 

48.  21–25  Projektinė savaitė „Aš ir draugas – du vaikai, 

mes gyvensime gražiai“ 

I. Kuzminskienė, 

G. Aputytė,  

D. Vizbarienė, 

J. Kistolė,  

Z. Povilaitienė,  

R. Petronienė 

Lopšelio-darželio 

„Želmenėlis“ 

ugdytiniai, mokytojai 

Lopšelis-darželis 

„Želmenėlis“ 

49.  23 11.00 Išvyka į Klaipėdos m. savivaldybės I. Kanto 

viešosios bibliotekos Pempininkų filialo vaikų 

centrą „Gerviukas“. Edukacinė programa 

„Pasakų lagamino“ pristatymas 

L. Jakubkienė, 

D. Vaitkienė 

Ikimokyklinio ugdymo 

,,Teatrinukų“ grupės 

ugdytiniai, mokytojai 

Klaipėdos m. 

savivaldybės I. Kanto 

viešosios bibliotekos 

Pempininkų filialo 

vaikų centras 

„Gerviukas“ 

50.  1–31  Ugdytinių dailės darbų paroda  

„Čir, vir, vir, pavasaris“ 

D. Vizbarienė, 

J. Kistolė 

Ikimokyklinio ugdymo 

,,Balionėlių“ grupės 

ugdytiniai, mokytojai ir 

tėvai 

Lopšelis-darželis 

„Želmenėlis“ 

51.  1–31  Kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų fotografijų 

paroda „Linksmasis konteineriukas“ 

(Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Žuvėdra“) 

Z. Povilaitienė,  

R. Petronienė, 

A. Mineikienė 

Priešmokyklinio 

ugdymo „Liūtukų“ bei 

ikimokyklinio ugdymo 

„Bildukų“ grupių 

ugdytiniai, mokytojai  

Nuotoliniu būdu 

52.  1–31  Respublikinė akcija „Vilties švyturys 

Ukrainai“ (Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Ažuoliukas“) 

Z. Povilaitienė,  

R. Petronienė 

Priešmokyklinio 

ugdymo „Liūtukų“ 

grupės ugdytiniai, 

mokytojai  

„Facebook“ 

platformos uždaroje 

grupėje „Auklėtoja-

auklėtojai“ 



53.  1–31  Visuomeninės organizacijos „Gyvoji planeta“ 

iniciatyva „Žemė – mylinčio žmogaus 

rankose“ 

 

Z. Povilaitienė,  

R. Petronienė  

Priešmokyklinio 

ugdymo „Liūtukų“ 

grupės ugdytiniai, 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu 

Susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai  

54.  14 16.00 Administracijos posėdis L. Sireikienė Administracija  Lopšelis-darželis 

„Želmenėlis“  

55.  21 13.00 Bendruomenės susirinkimas  

 

L. Sireikienė,  

A. Mineikienė 

Lopšelio-darželio 

bendruomenė 

Lopšelis-darželis 

„Želmenėlis“ 

56.  22 18.30  Bendras tėvų susirinkimas  L. Sireikienė  Nuotoliniu būdu 

Ugdymo proceso stebėsena  

57.  3–28  Elektroninio dienyno ,,Mūsų darželis“ 

informatyvumas 

L. Sireikienė, 

L. I. Navardauskienė 

Mokytojai Lopšelis-darželis 

„Želmenėlis“ 

58.  7–10  Ugdytojų pilietinės iniciatyvos, organizuojant 

valstybines šventes  

L. Sireikienė, 

L. I. Navardauskienė 

Mokytojai Lopšelis-darželis 

„Želmenėlis“ 

59.  21–25  Socialinio ir emocinio saugumo kūrimas 

įstaigoje. Bendruomenės įsitraukimas, 

organizuojant  projektinė savaitę „Aš ir 

draugas – du vaikai, mes gyvensime gražiai“ 

L. Sireikienė,  

L. I. Navardauskienė  

Mokytojai Lopšelis-darželis 

„Želmenėlis“ 

 

 

Direktorė                                    Laima Sireikienė                                                                                                                 

 

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Ilona Navardauskienė 

 

 


