
 

 

                

TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO                                                                                                 

2022 M. SAUSIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS 

 

Tel. (8 444) 60 213, el. paštas: info@sctelsiai.lt , internetinė svetainė: http://www.sctelsiai.lt    Akreditacijos Nr. IVP-8 

 

 

Diena Valanda Renginio pavadinimas/lektorius, pranešėjas, vadovas 
Dalyvių tikslinė 

grupė 
Vieta 

Dalyvio 

mokestis 
Atsakingas švietimo centro darbuotojas 

 

PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO RENGINIAI 

 

1. Prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo/mokymo turinį. 

2. Prioritetas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, tobulinimas. 

3. Prioritetas. Vadovavimo ir lyderystės ugdymo/mokymo procesui ir švietimo įstaigai kompetencijų tobulinimas. 
 

12 12.00 Ilgalaikės programos „Šiuolaikinė anglų kalbos 

pamoka: Virtualios mokymo(si) aplinkos. 

Inovatyvūs ir efektyvūs mokymo būdai bei 

metodai“ II-o modulio seminaras „Inclusive 

Teaching (Įtraukusis mokymas)“. Lektorė – 

anglų kalbos mokytoja ekspertė, OUP lektorė M. 

Ogorodnikovienė. 

1 prioritetas.   

Anglų kalbos 

mokytojai  

Nuotoliniu 

būdu 

- Aldona Kleivienė,  

mob. 8 614, 69160, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

 

13 13.00 Ilgalaikės programos „Šiuolaikinė rusų 

(antrosios užsienio) kalbos pamoka: Virtualios 

mokymo(si) aplinkos. Inovatyvūs ir efektyvūs 

mokymo būdai bei metodai“ I-o modulio 

refleksija. Atsakinga – programos vadovė A. 

Daukantienė. 

1 prioritetas.   

Rusų kalbos 

mokytojai 

Nuotoliniu 

būdu 

- Aldona Kleivienė,  

mob. 8 614, 69160, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 
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26 9.00 Seminaras „Viešieji pirkimai: paprastai“. 

Lektorius – UAB „Pokyčių valdymas“ 

direktorius T. Vasiliauskas. 

 

Asmenys, 

atsakingi už 

viešųjų pirkimų 

vykdymą 

Telšių 

švietimo 

centras 

 

70 € 

Nijolė Vaičekauskė,  

mob. 8 600 98 327, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

Registracija el. paštu 

26 13.00  Konferencija „Pasakų terapijos poveikis vaiko 

emocinei raidai“. Atsakinga – psichologų 

metodinio būrelio pirmininkė V. Sabeckienė. 

1 prioritetas.    

Ikimokyklinio ir 

pradinio 

ugdymo 

pedagogai  

Nuotoliniu 

būdu 

0,90 € Vitalija Sabeckienė, 

mob. 8 604 28049, el. p. 

info.ppt@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

  

27 13.00 Ilgalaikės programos „Kūrybiškumo ugdymas 

šiuolaikinėje muzikos pamokoje. Inovatyvūs 

mokymo būdai bei metodai“ I-jo modulio 

refleksija. Atsakinga – programos vadovė A. 

Šlajienė. 

1 prioritetas. 

Muzikos 

mokytojai 

Nuotoliniu 

būdu 

- Aldona Kleivienė,  

mob. 8 614 69160, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

 

 

OLIMPIADOS, KONKURSAI 
 

14  60-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados 

savivaldybės etapas.  

Paraiškas siųsti iki sausio 6 d. 

el. p. indra.mileskiene@sctelsiai.lt  

 

9 val. I–II kl.; 

12 val. –  

III–IV kl. 

Nuotoliniu 

būdu, Moodle 

platformoje. 

- Indra Mileškienė,  

mob. 8 616 85021, el. p. 

indra.mileskiene@sctelsiai.lt  

19 Laikas 

bus 

patikslint

as 

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos 

konkurso „Dainų dainelė“ regiono etapas 

Mažeikiuose. 

 Mažeikiai - Indra Mileškienė, mob. 

8 616 85021, el. p. 

indra.mileskiene@sctelsiai.lt 

20 9.00 Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados  

11/III klasių mokiniams savivaldybės etapas. 

Paraiškas siųsti iki sausio 13 d.  

el. paštu: indra.mileskiene@sctelsiai.lt 

 Nuotoliniu 

būdu 

- Indra Mileškienė,  

mob. 8 616 85021, el. p. 

indra.mileskiene@sctelsiai.lt 

21  55-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados 

 savivaldybės etapas.  

Paraiškas siųsti iki sausio 14 d.  

el. paštu: indra.mileskiene@sctelsiai.lt 

9 val. I–II kl.; 

12 val. – 

III–IV kl. 

Nuotoliniu 

būdu 

- Indra Mileškienė,  

mob. 8 616 85021, el. p. 

indra.mileskiene@sctelsiai.lt 
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27 9.00 69-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados 

savivaldybės etapas. 

Paraiškas siųsti iki sausio 21 d. 

el. paštu: indra.mileskiene@sctelsiai.lt 

 Nuotoliniu 

būdu 

- Indra Mileškienė,  

mob. 8 616 85021, el. p. 

indra.mileskiene@sctelsiai.lt 

28  33-iosios  Lietuvos mokinių informatikos 

olimpiados III etapo I dalis.  

 Nuotoliniu 

būdu 

- Indra Mileškienė,  

mob. 8 616 85021, el. p. 

indra.mileskiene@sctelsiai.lt 

02-01  Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados 

Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9–12/I–

IV gimnazijos klasių mokiniams savivaldybės 

etapas. 

P. S. Paraiškų pateikimo informacija ir data 

bus atsiųstos vėliau.  

 Nuotoliniu 

būdu 

- Indra Mileškienė,  

mob. 8 616 85021, el. p. 

indra.mileskiene@sctelsiai.lt 

  Bendra informacija: Paraiškos formos tokios 

pat, kaip ir praeitais metais. Būtina nurodyti 

dalyvausiančio mokinio teisingą el. pašto 

adresą, jo telefono numerį, taip pat jį 

mokiusio mokytojo vardą, pavardę, el. pašto 

adresą bei telefono numerį. 

    

 

 METODINĖ VEIKLA 

 

05 13.00 Istorijos mokytojų metodinio būrelio tarybos 

pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė V. Vaičiulienė. 

Tarybos nariai Vieta 

derinama 

- Aldona Kleivienė, 

mob. 8 614 69160, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 
06 11.00 Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų 

metodinio būrelio tarybos pasitarimas. Atsakinga 

– metodinio būrelio pirmininkė D. Pabrėžienė. 

Tarybos nariai Nuotoliniu 

būdu 

- Ramutė Ežerskytė, 

 mob. 8 600 98867, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

06 14.00 Matematikos mokytojų metodinio būrelio 

tarybos pasitarimas. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė L. Simutienė. 

Tarybos nariai Nuotoliniu 

būdu 

- Ramutė Ežerskytė,  

mob. 8 600 98867, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 
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07 11.00 Chemijos mokytojų metodinio būrelio tarybos 

pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė Z. Mikutienė. 

Tarybos nariai Nuotoliniu 

būdu 

- Ramutė Ežerskytė,  

mob. 8 600 98867, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

07 16.00 Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

tarybos pasitarimas. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė S. Liaudanskienė. 

Tarybos nariai Nuotoliniu 

būdu 

- Nijolė Vaičekauskė,  

mob. 8 600 98372, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

10 15.00 Fizikos mokytojų metodinio būrelio tarybos 

pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė V. Žvirblis. 

Tarybos nariai Nuotoliniu 

būdu 

- Ramutė Ežerskytė,  

mob. 8 60098867, el. p. 

 ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

11 13.00 Ikimokyklinių įstaigų direktorių ir jų 

pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio 

tarybos pasitarimas. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė R. Petkuvienė. 

Mokyklų 

direktoriai ir jų 

pavaduotojai 

ugdymui 

Nuotoliniu 

būdu 

 Simonas Baliutavičius,  

tel.  (8 444) 60213, el. p. 

simonas.baliutavičius@sctelsiai.lt   

Registracija Semi+ 
11 15.00 Biologijos mokytojų metodinio būrelio tarybos 

pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė Ž. Gureckienė. 

Tarybos nariai Nuotoliniu 

būdu 

- Ramutė Ežerskytė,  

mob. 8 600 98867, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 
11 15.00 Geografijos mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas. Atsakingas – metodinio būrelio 

pirmininkas T. Ubartas. 

Geografijos 

mokytojai 

Telšių 

„Džiugo“ 

gimnazija 

- Aldona Kleivienė,  

mob. 8 614, 69160, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

12 15.00 Pradinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio 

ataskaitinis susirinkimas. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė S. Liaudanskienė. 

Pradinio 

ugdymo 

mokytojai 

Nuotoliniu 

būdu 

- Nijolė Vaičekauskė,  

mob. 8 600 98372, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

12 14.00 Istorijos mokytojų metodinio būrelio 

ataskaitinis susirinkimas. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė V. Vaičiulienė 

Istorijos 

mokytojai 

Kavinės 

„Senamiestis“ 

konferencijų 

salė 

- Aldona Kleivienė, 

 mob. 8 614 69160, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

17 14.00 Dailės mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis 

susirinkimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė J. Vaičikauskienė. 

Dailės 

mokytojai 

Vieta 

derinama 

- Aldona Kleivienė,  

mob. 8 614 69160, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 
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19 15.00 Informatikos mokytojų susirinkimas.  Informatikos 

mokytojai 

Nuotoliniu 

būdu 

- Ramutė Ežerskytė,  

mob. 8 600 98867, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

20 14.00 Technologijų mokytojų metodinio būrelio 

ataskaitinis susirinkimas. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė R. Nostienė. 

Technologijų 

mokytojai 

Vieta 

derinama 

- Aldona Kleivienė,  

mob. 8 614 69160, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

20 15.30 Šokių mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis 

susirinkimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė R. Nostienė. 

Šokių mokytojai Nuotoliniu 

būdu 

 Aldona Kleivienė,  

mob. 8 614 69160, el. p. 

aldona.kleiviene@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

20 13.00 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų metodinio būrelio ataskaitinis 

susirinkimas. Atsakinga  – metodinio būrelio 

pirmininkė J. Nagienė. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Nuotoliniu 

būdu 

- Nijolė Vaičekauskė, 

 mob. 8 600 98372, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

25 10.00 Bendrojo ugdymo mokyklų direktorių 

pasitarimas. Atsakingas – direktorius S. 

Baliutavičius. 

Bendrojo 

ugdymo 

mokyklų 

direktoriai 

Telšių 

švietimo 

centras 

- Simonas Baliutavičius,  

tel. (8 444) 60213, el. p. 

simonas.baliutavičius@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

27 14.00 Mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio 

ataskaitinis susirinkimas. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė R. Gaižauskienė 

Mokyklų 

bibliotekininkai 

Nuotoliniu 

būdu 

- Nijolė Vaičekauskė, 

 mob. 8 600 98372, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 

Data 

derinam

a 

 Tikybos mokytojų metodinio būrelio tarybos 

pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė R. Kumžienė. 

Tarybos nariai Nuotoliniu 

būdu 

- Ramutė Ežerskytė, 

 mob. 8 600 98867, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 
Data 

derinam

a 

 Soc. pedagogų metodinio būrelio tarybos 

pasitarimas. Atsakinga – metodinio būrelio 

pirmininkė V. Dargužis. 

Tarybos nariai Nuotoliniu 

būdu 

- Ramutė Ežerskytė,  

mob. 8 600 98867, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 
Data 

derinam

a 

 Spec. pedagogų-logopedų metodinio būrelio 

tarybos pasitarimas. Atsakinga – metodinio 

būrelio pirmininkė L. Sakienė 

Tarybos nariai Nuotoliniu 

būdu 

- Ramutė Ežerskytė,  

mob. 8 600 98867, el. p. 

ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 

Registracija Semi+ 
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  KITA 

 
 

Pagal atskirą grafiką, 

tęstiniai mokymai 

Anglų kalbos mokymai (A1, B2). Lektorės – 

anglų kalbos mokytoja metodininkė R. 

Blaževičienė ir anglų kalbos vyr. mokytoja D. 

Pilipavičienė. 

3 prioritetas. 

Telšių r. 

bendruomenės 

nariai 

Telšių 

švietimo 

centras 

- Nijolė Vaičekauskė,  

mob. 8 600 98372, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

 

Pagal atskirą grafiką, 

tęstiniai mokymai 

Dailės raiškos užsiėmimai „Pašnekesiai su 

akvarele“. Lektorė – andragogė, menininkė A. 

Sirutienė. 

Telšių r. 

bendruomenės 

nariai 

Telšių 

švietimo 

centras 

- Nijolė Vaičekauskė,  

mob. 8 600 98372, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 
 

Vyksta registracija į 

naujus mokymus 

Užsienio kalbų (anglų, vokiečių, rusų, italų) 

mokymai (įvairūs lygiai). 

 

 Telšių r. 

bendruomenės 

nariai 

Telšių 

švietimo 

centras 

- Nijolė Vaičekauskė, 

 mob. 8 600 98372, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 
Data ir laikas 

derinami 
Neformalųjį suaugusiųjų švietimą  ir tęstinį 

mokymąsį Telšių rajone teikiančių įstaigų, 

asociacijų atstovų pasitarimas. Atsakinga – 

metodininkė N. Vaičekauskė.  

Įstaigų, VšĮ, 

asociacijų, 

teikiančių 

neformalųjį 

suaugusiųjų 

švietimą Telšių 

rajone, atstovai 

Telšių 

švietimo 

centras 

- Nijolė Vaičekauskė,  

mob.8 600 98372, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt 

Pagal atskirą grafiką 

 
Programos „Erasmus+“ strateginių partnerysčių 

projekto „Švietimas + skaitmeninės 

technologijos?!“ veiklos. Atsakinga – TŠC 

metodininkė N. Vaičekauskė. 

3 prioritetas. 

Projekto 

dalyviai 

Telšių 

švietimo 

centras 

 - Nijolė Vaičekauskė,  

mob.8 600 98372, el. p. 

nijole.vaicekauske@sctelsiai.lt  

 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLA 

 

Visą mėnesį 

su klientu suderintu 

laiku 

(būtina išankstinė 

registracija) 

Mokinio (vaiko) specialiųjų ugdymosi 

poreikių pirminiai ar(ir) pakartotiniai 

vertinimai. 

Mokiniai (vaikai) Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba 

- PPT specialistai 

tel. 8 604 28049 

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt 
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Visą mėnesį 

su klientu suderintu 

laiku ir būdu 

(kontaktinis arba 

nuotolinis) 

 

Pedagoginis  psichologinis konsultavimas. Mokiniai, tėvai, 

pedagogai 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba arba 

nuotoliniu 

būdu 

- PPT specialistai 

tel. 8 604 28049 

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt  

Kiekvieną mėnesio 

pirmadienį 

nuo 16.00 iki 18.00 

(būtina išankstinė 

registracija) 

 

Konsultacijos tėvams, auginantiems vaikus, 

turinčius ankstyvojo amžiaus raidos, 

mokymosi, aktyvumo ir dėmesio, autizmo 

spektro sutrikimų. 

Tėvai Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba arba 

nuotoliniu 

būdu 

-  Vilma Lukošienė, 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt   

 

Kiekvieną mėnesio 

trečiadienį 

nuo 16.00 iki 

17.00. 
(būtina išankstinė 

registracija) 

 

Psichologo konsultacijos tėvams, kurie vieni 

augina vaiką(-us) ,,Auginu vienas“.  

 

Tėvai Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba arba 

nuotoliniu 

būdu 

-  Vitalija Sabeckienė,  

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt  

 

Kiekvieną mėnesio 

antradienį 

nuo 17.30 iki 18.30 
(būtina išankstinė 

registracija) 

 

Konsultacijos ir (ar) grupės užsiėmimai 

ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams pagal 

‚,Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymo 

programą“.  

Tėvai, auginantys 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikus 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba arba 

nuotoliniu 

būdu 

 

-  Jurgita Paulauskienė, 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt  

 

Kiekvieną mėnesio 

pirmadienį ir 

trečiadienį nuo 

15.00 iki 17.00 
(būtina išankstinė 

registracija) 

 

Logopedo konsultacijos vaikų kalbos, 

komunikacijos gebėjimų ir ugdymo 

klausimais.  

 

Tėvai Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba arba 

nuotoliniu 

būdu 

 

-  Elvyra Noreikienė, 

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt   

Kiekvieną 

antradienį nuo 16 

iki 18 val. 

Tėvystės įgūdžių ugdymas pagal programą 

,,Neįtikėtini metai“. 

Tėvams, auginantiems 

3–6 metų vaikus, 

turinčius elgesio ir (ar) 

emocijų sutrikimų 

Nuotoliu būdu 

Zoom 

platformoje 

-  Vitalija Sabeckienė,  

mob. 8 604 28049,  

el. p. info.ppt@sctelsiai.lt  
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TELŠIŲ STEAM ATVIROS PRIEIGOS CENTRO VEIKLA  

 

04 11.00 STEAM mokymai Telšių r.  Viešvėnų 

pagrindinės mokyklos mokytojams (I 

dalis). 

Telšių r. Viešvėnų 

pagrindinės mokyklos 

mokytojai 

Telšių 

STEAM 

centras 

 Rita Vargalytė, 

mob. 8 616 14056, 

el. p. rita.vargalyte@sctelsiai.lt  

10,11, 

17,18 

Laikas 

derinamas su 

mokyklomis 

Moderniosios fizikos įvadiniai 

eksperimentai „Atomo fizika“ 11 kl. 

mokiniams. 

Mokyklų grupėms iki 

12-kos mokinių. Būtina 

išankstinė registracija: 

mob. 8 616 14056 arba 

el. p. 

rita.vargalyte@sctelsiai.

lt 

Telšių 

STEAM 

centras 

- Artūras Domarkas, 

mob. 8 600 98670, 

el. p. arturas.domarkas@steamlt.lt  

10, 11 

 

Laikas 

derinamas su 

mokyklomis 

Tiriamojo darbo užsiėmimai „Dirbtinis 

inkstas“ 7-10 kl. mokiniams. 

Mokyklų grupėms iki 

12-kos mokinių. Būtina 

išankstinė registracija: 

mob. 861614056 arba 

el. p.  

rita.vargalyte@sctelsiai.

lt 

Telšių 

STEAM 

centras 

 Rima Gintalienė, 

mob. 8 600 98670, 

el. p. rima.gintaliene@steamlt.lt 

12, 14, 

19, 21 

Laikas 

derinamas su 

mokyklomis 

Tiriamojo darbo užsiėmimai 

,,Biologinės membranos“ 11-12 kl. 

mokiniams. 

Mokyklų grupėms iki 

12-kos mokinių. Būtina 

išankstinė registracija: 

mob. 8 616 14056 

Telšių 

STEAM 

centras 

 Juozas Maneikis, 

mob. 8 600 98670, 

el. p. juozas.maneikis@steamlt.lt 

13,14, 

20, 21 

Laikas 

derinamas su 

mokyklomis 

Užsiėmimai ,,SUMO robotų kovos“ 7-

10 kl. mokiniams 

Mokyklų grupėms iki 

12-kos mokinių. Būtina 

išankstinė registracija: 

mob. 8 616 14056 arba 

el. p. 

rita.vargalyte@sctelsiai.

lt 

Telšių 

STEAM 

centras 

 Juozas Maneikis, 

mob. 8 600 98670, 

el. p. rokas.stankevičius@steamlt.lt  

17,18 Laikas 

derinamas su 

mokyklomis 

Tiriamojo darbo užsiėmimas „Mielių 

lenktynės“ 9-10 kl. mokiniams. 

Mokyklų grupėms iki 

15-kos mokinių. Būtina 

išankstinė registracija: 

mob. 8 616 14056 

Telšių 

STEAM 

centras 

 Rima Gintalienė, 

mob. 8 600 98670, 

el. p. rima.gintaliene@steamlt.lt 
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24–28 Pagal 

atskirą 

programą  

Telšių STEAM atviros prieigos centro 

atidarymo renginiai. 

Įvairių tikslinių grupių 

atstovai 

Telšių 

STEAM 

centras 

 Rita Vargalytė, 

 mob.8 616 14056, 

el. p. rita.vargalyte@sctelsiai.lt  

 

 

Ramutė Ežerskytė,  el. p.  ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt 
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