
VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA 

 
 

2020 M. BALANDŽIO MĖNESIO 

 RENGINIŲ PLANAS 
 

Data, 

laikas 

Priemonės pavadinimas Vieta 

NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 

Papildoma informacija el. paštu birute.stefanskiene@gmail.com, tel. 8 695 01 259 

04 - Valstybinės kalbos kursai  Nuotoliniu būdu 

 

METODINĖ VEIKLA 

Papildoma informacija el. paštu natalija.levickaja@vspt.lt, tel. 8 613 88 726 

04-07 

13.30 

Kauno Panemunės pradinės mokyklos 

pasidalinimas gerąja patirtimi organizuojant 
nuotolinį mokymą ZOOM platformoje. Kviečiami 

įstaigų vadovai, pedagogai.  

Informacija ir prisijungimo nuoroda bus išsiųsta el. 
paštu užsiregistravusiems dalyviams. Registracija el. 

paštu natalija,levickaja@vspt.lt 

2020-04-07 dalyviams bus pateikta nuorodą . 

Nuotoliniu būdu 

04-08 

 
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinių tarybų 

pirmininkų pasitarimas „Nuotolinio mokymo 

organizavimo iššūkiai“ Facebook grupėje 

Nuotoliniu būdu 

04-09 
 

Mokyklų metodinių tarybų pirmininkų 

pasitarimas „Nuotolinio mokymo organizavimo 

iššūkiai“ Facebook grupėje  

Nuotoliniu būdu 

OLIMPIADOS, KONKURSAI 

Papildoma informacija el. paštu natalija.levickaja@vspt.lt, tel. 8 613 88 726 

04-02 Jaunųjų filologų konkurso šalies etapas Nuotoliniu būdu 

04-08 Geografijos olimpiados savivaldybės etapas  Nuotoliniu būdu  

Bus informuoti vėliau. 

PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ PAGALBA NUOTOLINIU BŪDU 

     04- Psichologų konsultacijos vaikams, tėvams, 
globėjams, pedagogams 

Asta Sokolovienė 
asta.sokoloviene@vspt.lt 

Rimvyda Ardamakovaitė 

rimvyda@gmail.com 
(pagalbą teikia lopšelio-darželio „Auksinis 

raktelis“ bendruomenei) 
Natalja Kuznecova natulia@list.ru 
(pagalbą teikia lopšelio-darželio 

„Kūlverstukas“ bendruomenei) 

Viktorija Ščerbakova 
scerbakovaviktorija@gmail.com 
(pagalbą teikia lopšelio-darželio „Auksinis 

gaidelis“ bendruomenei) 

Jelena Malyševa milk60@mail.ru 
(pagalbą teikia lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 

bendruomenei) 

Daiva Šarkienė dasarkiene@gmail.com 
(pagalbą teikia lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 

bendruomenei) 

04- Logopedo, spec. pedagogo konsultacijos vaikams, 

tėvams, globėjams, pedagogams 

Specialioji pedagogė, logopedė 

Dalia Nekliudova 

dalia.nekliudova@vspt.lt 
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(spec. pedagogo pagalbą teikia lopšelio-

darželio „Auksinis raktelis“ ir „Kūlverstukas“ 

bendruomenėms) 

iki  

04-10 

Informacijos apie vaikų, turinčių SUP, pirminį / 

pakartotinį vertinimą teikimas 

Specialioji pedagogė, logopedė  

Dalia Nekliudova 
dalia.nekliudova@vspt.lt 

04- Socialinio pedagogo konsultacijos vaikams, tėvams, 

globėjams, pedagogams 

Socialinė pedagogė Birutė Stefanskienė 

birute.stefanskiene@gmail.com 

04- Informacijos sklaida Visagino švietimo pagalbos 
tarnybos interneto svetainėje 

Nuotoliniu būdu 

04- Rekomendacijų pedagogams / tėvams / mokiniams / 

vaikams rengimas ir sklaida Visagino švietimo 
pagalbos tarnybos interneto svetainėje 

Nuotoliniu būdu 

04- Konsultacijos pagalbos specialistams Nuotoliniu būdu 
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