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Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas 
Pranešėjai, lektoriai 

Atsakingas asmuo Renginio vieta Laikas Dalyviai Dalyvio 
mokestis 

1. Ilgalaikės programos 
„Inovacijų taikymas 
profesinio augimo 
kontekste“ 
modulis „Pilietiškumo 
ugdymas ir neapykantos 
kontrolė šiandien kylančių 
iššūkių kontekste“ 
G. Mažeikis, VDU filosofijos 
profesorius 

G. Krivienė, Rokiškio r. 
savivaldybės švietimo centro 
metodininkė 

Rokiškio profesinio 
mokymo centras ir 

nuotoliniu būdu 
Google meet 
platformoje 

2022-06-02 
9.00 val. 

Registracija iki birželio 2 d. 
internetu  

http://www.rokiskiosc.lt 
(ATKELTA IŠ GEGUŽĖS MĖN.) 

Šalies profesijos mokytojai - 

2. Ilgalaikės programos 
„Kompetencijų tobulinimas 
įgyvendinant šiuolaikinį 
ugdymo/mokymo turinį“ II 
modulis „Mokinių kritinio 
mąstymo ugdymas, 
naudojant TOC 
(Apribojimų teorija) 
įrankiu 
D. Keibienė, Anykščių Antano 
Vienuolio progimnazijos 

geografijos, gamtos ir 
žmogaus mokytoja 
metodininkė; 
A. Steponavičiūtė, Anykščių 
Antano Vienuolio 
progimnazijos istorijos ir etikos 
mokytoja metodininkė 

R. Lasienė, Rokiškio r. 
savivaldybės švietimo centro 
metodininkė 

Anykščių Antano 
Vienuolio 

progimnazija 

2022-06-03 
10.00 val. 

Registracija iki birželio 3 d.  
internetu 

http://rokiskiosc.lt/ 
 

Rokiškio Juozo Tūbelio 
progimnazijos 
bendruomenė 

Priklausomai 
nuo dalyvių 
skaičiaus 

3. Rajono pradinių klasių 
mokytojų metodinės 
tarybos pasitarimas 
Jungtinė pranešėjų grupė 

R. Lasienė, Rokiškio r. 
savivaldybės švietimo centro 
metodininkė 

Nuotoliniu būdu 
Zoom platformoje 

2022-06-06 
14.30 val. 

Registracija iki birželio 6 d.   
http://rokiskiosc.lt/ 

Pradinių klasių mokytojų 
metodinė taryba 

- 

http://www.rokiskiosc.lt/
http://rokiskiosc.lt/
http://rokiskiosc.lt/


4. Ilgalaikės programos 
„Inovacijų taikymas 
profesinio augimo 
kontekste“ 
modulis „Verslumo ugdymas 
– patirtys ir praktika“ 
Jungtinė lektorių grupė 

G. Krivienė, Rokiškio r. 
savivaldybės švietimo centro 
metodininkė 

Nuotoliniu būdu 
(Google meet) 

2022-06-08 
9.00 val. 

Registracija iki birželio 8 d. 
internetu  

http://www.rokiskiosc.lt 
(ATKELTA IŠ GEGUŽĖS MĖN.) 

Šalies profesijos mokytojai - 

5. Ilgalaikės programos 
„Inovacijų taikymas 
profesinio augimo 
kontekste“ 
modulis „Skaitmeninių 
inovacijų taikymas 
profesinio mokymo 
pamokose“ 
Jungtinė lektorių grupė 

G. Krivienė, Rokiškio r. 
savivaldybės švietimo centro 
metodininkė 

Nuotoliniu būdu 
(Google meet) 

2022-06-09 
9.00 val. 

Registracija iki birželio 9 d. 
internetu  

http://www.rokiskiosc.lt 
 

Šalies profesijos mokytojai - 

6. Ilgalaikės programos  
„Pamokos organizavimas 
taikant savivaldaus 
mokymosi strategijas“  
Modulis 
„Pamokos uždavinio 
formulavimas su 
apibrėžtais kriterijais“ 

G. Krivienė, Rokiškio r. 
savivaldybės švietimo centro 
metodininkė 

Obelių gimnazija 2022-06-13 
Registracija iki birželio 9  d. 

internetu  
http://www.rokiskiosc.lt 

 
 

Obelių gimnazijos 
mokytojai 

Priklausomai 
nuo dalyvių 
skaičiaus 

7. Rajono specialiųjų 
pedagogų, logopedų 
metodinis pasitarimas 
Jungtinė pranešėjų grupė 

G. Krivienė, Rokiškio r. 
savivaldybės švietimo centro 
metodininkė 

Rokiškio švietimo 
centras 

2022-06-14 
11.00 val. 

Registracija iki birželio 14 d. 
internetu  

http://www.rokiskiosc.lt 

Rajono specialieji 
pedagogai, logopedai 

- 

8. Ilgalaikės programos 
„Iššūkiai ir galimybės 
mokyklos bibliotekininko 
darbe“ metodinė diena 
„Susipažinkite: 

Panemunėlis – mažoji 
kultūros sostinė“ 
Jungtinė lektorių grupė 

R. Lasienė, Rokiškio r. 
savivaldybės švietimo centro 
metodininkė 

Panemunėlis, 
Kamajai 

2022-06-28 
Valanda bus tikslinama 

Registracija iki birželio 23 d.  
interneto  

http://rokiskiosc.lt/ 

Rajono mokyklų 
bibliotekininkai 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rokiskiosc.lt/
http://www.rokiskiosc.lt/
http://www.rokiskiosc.lt/
http://www.rokiskiosc.lt/
http://rokiskiosc.lt/


OLIMPIADOS, KONKURSAI, PARODOS, KONCERTAI, FESTIVALIAI, STOVYKLOS 

Eil
Nr 

Renginio pavadinimas Atsakingas asmuo Renginio vieta Laikas 

1. Rokiškio rajono 3-4 klasių mokinių  „Orientacinis 
bėgimas“ 

R. Lasienė, Rokiškio r. savivaldybės 
švietimo centro metodininkė; 
L. Baravickienė, Rokiškio Senamiesčio 
progimnazijos pradinių klasių mokytoja, 
rajono pradinių klasių mokytojų metodinio 
būrelio pirmininkė. 

Rokiškio Velykalnio parkas 2022 m. birželio 2 d.  
10.00 val  

Registracija iki gegužės 30 d. el. 
paštu rositalas@gmail.com  

2. Kūrybinė diena-pleneras ,,Panemunio dvaras: praeitis, 
dabartis“ 

R. Lasienė, Rokiškio r. savivaldybės 
švietimo centro metodininkė; 
A. Viduolienė, Rokiškio r. Pandėlio 
gimnazijos dailės mokytoja 

Panemunis 2022 m. birželio 2 d.  
9.00 val.  

Registracija iki gegužės 26 d. el. 
paštu rositalas@gmail.com  

3. Europos socialinio fondo finansuojamo projekto 
„Rokiškio rajono vaikų sveiko ir aktyvaus gyvenimo 
būdo skatinimas“ patyriminė sesija 

G. Krivienė, Rokiškio rajono savivaldybės 
švietimo centro metodininkė 

Poilsio centras  
Oro Dubingiai,  

Molėtų r. 

2022 m. birželio 8-10 d. 

4. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo 
per sieną programos 2014–2020 m. projekto 
„OCTOPUS“ׅ LLI-425 tarptautinė stovykla vaikams 

D. Valskienė, Rokiškio r. savivaldybės 
švietimo centro metodininkė 

Biržai 2022 m. birželio 21 d.  

5. Rokiškio rajono IU įstaigų projektas „Pasaka mano 
kieme“ 

Rokiškio l. d. „Nykštukas“ mokytojai Vieta bus nurodoma 
įstaigoms susitarus 

2022 m. gegužės-birželio mėn.  
Data bus nurodoma įstaigoms 

susitarus 
Numatyta, kad 2022 m. birželio 1 d. 
10.00 val. renginys vyks Rokiškio l. 
d. „Nykštukas“, svečiuose Rokiškio 

Senamiesčio progimnazijos Laibgalių 
skyrius; 

2022 m. birželio 3 d. 10.00 val. 
renginys vyks Rokiškio m. d. 

„Ąžuoliukas“, svečiuose Juodupės 
lopšelis-darželis. 

6. Pagrindinio muzikinio ugdymo programos baigimo 
pažymėjimų teikimas 

A.Vagonienė, V. Bružienė, Rokiškio 
Rudolfo Lymano muzikos mokyklos 
mokytojos 

Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokykla 

2022 m birželio 2 d. 

7. Baigiamasis Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos 
mokyklos choreografijos skyriaus mokinių koncertas 
„Festivalis – idėjų mugė“. Mokyklos baigimo 
pažymėjimų įteikimas 

A.Skardžius, Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos choreografijos skyriaus 
vedėjas 

Rokiškio kultūros centras 2022 m. birželio 3 d.  

8. Mokslo metų baigimo šventė V. Steputaitienė, Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos direktorė 

Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokykla 

2022 m. birželio 3 d.  

mailto:rositalas@gmail.com
mailto:rositalas@gmail.com


9. Birželio muzikos festivalis N. Mateikienė, Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 

Salų dvaras 2022 b. birželio 11, 17, 18 dienomis 

10. Akordeonistų vasaros stovykla R. Petručionienė, Rokiškio Rudolfo 
Lymano muzikos mokyklos mokytoja 

Rokiškio r. Žiukeliškės 2022 m. birželis, data bus tikslinama 

11. Stovykla „Vaikai vaikams“ A.Vajegienė, Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos mokytoja 

Rokiškis 2022 m. birželis, data bus tikslinama 

12. Vaikų ir jaunimo socializacijos projektas, vasaros 
stovykla „Ar tikrai žmonės taip gyveno?“ 

A. Vagonienė, A. Baltrūnienė, , Rokiškio 
Rudolfo Lymano muzikos mokyklos 
mokytojos 

Rokiškis 2022 m. birželis, data bus tikslinama 

13. Užsiėmimai „Matematika kitaip“ D. Valskienė, Rokiškio r. savivaldybės 
švietimo centro metodininkė 

Rokiškio švietimo centras 2022 m. birželio mėn. 

 


