
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 

2021 M. BALANDŽIO MĖN. VEIKLOS PLANAS 
                                              PATVIRTINTA 

                                      Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

                                                     2021-03-30  įsakymu Nr. 1VT-18 

 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 
2021 m.  

balandžio 7 d. 

11.00 val. 

Pedagoginės gerosios patirties 

sklaida metodinėje dienoje 

Elektrėnų meno mokykloje. 

Metodinė diskusija tema 

„Nuotolinė fortepijono 

pamoka. Problemos ir 

aspektai“, trukmė - 

1 val. 

Renginį veda: Pagirių meno 

mokyklos vyresnioji mokytoja 

Jekaterina Dementjeva.  

A. Pupininkienė 

O. Navickienė  

Elektrėnų ir kitų 

rajonų muzikos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Iki 2021-04-06 registruotis 

http://semiplius.lt     

Renginys nemokamas.  

Nuorodą į renginį rasite 

SEMI+ programoje. 

2021 m.  

balandžio 7 d. 

12.00 val. 

Pedagoginės gerosios patirties 

sklaida metodinėje dienoje 

Elektrėnų meno mokykloje. 

Metodinis pranešimas tema 

„Pozityvi socializacija 

muzikinio ugdymo kontekste. 

Panašumai ir skirtumas 

apžvelgiant Norvegijos ir 

Lietuvos meninio ugdymo 

metodikas“, trukmė – 1 val. 

Pranešėjai: Jelena Kruvelis, 

Trondheim (Norvegija) meno 

mokyklos fleitos mokytoja, 

Indrė Fosen medinių 

pučiamųjų mokytoja. 

A. Pupininkienė 

O. Navickienė  

Elektrėnų ir kitų 

rajonų muzikos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Iki 2021-04-06 registruotis 

http://semiplius.lt     

Renginys nemokamas.  

Nuorodą į renginį rasite 

SEMI+ programoje. 

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/


 2 

2021 m.  

balandžio 7 d. 

13.00 val. 

Pedagoginės gerosios patirties 

sklaida metodinėje dienoje 

Elektrėnų meno mokykloje. 

Mokymo priemonės 

pristatymas tema „A. Raux / 

Kristina Dabravolskaitė, 

pjesė akordeonistų duetui 

„Mažasis kaubojus“, trukmė 

– 1 val. 

Renginį veda: Elektrėnų meno 

mokyklos mokytoja 

metodininkė Kristina 

Dabravolskaitė.  

A. Pupininkienė 

O. Navickienė  

Elektrėnų ir kitų 

rajonų muzikos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Iki 2021-04-06 registruotis 

http://semiplius.lt     

Renginys nemokamas.  

Nuorodą į renginį rasite 

SEMI+ programoje. 

2021 m.  

balandžio 7 d. 

14.00 val. 

Pedagoginės gerosios patirties 

sklaida metodinėje dienoje 

Elektrėnų meno mokykloje. 

Metodinis pranešimas tema 

„Motyvacija“, trukmė – 1 

val. 

Pranešėja: Kaišiadorių meno 

mokyklos mokytoja 

metodininkė Daiva Pilkienė.  

A. Pupininkienė 

O. Navickienė  

Elektrėnų ir kitų 

rajonų muzikos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Iki 2021-04-06 registruotis 

http://semiplius.lt     

Renginys nemokamas.  

Nuorodą į renginį rasite 

SEMI+ programoje. 

2021 m.  

balandžio 7 d. 

15.00 val. 

Pedagoginės gerosios patirties 

sklaida metodinėje dienoje 

Elektrėnų meno mokykloje. 

Pamoka – praktinis 

užsiėmimas tema „Kaip 

išmokyti mokytis, pradėjus 

groti altu“, trukmė – 1 val. 

Pranešėja: Vilniaus B. 

Dvariono dešimtmetės muzikos 

mokyklos mokytoja Aušra 

Vileikienė. 

A. Pupininkienė 

O. Navickienė  

Elektrėnų ir kitų 

rajonų muzikos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Iki 2021-04-06 registruotis 

http://semiplius.lt     

Renginys nemokamas.  

Nuorodą į renginį rasite 

SEMI+ programoje. 

2021 m.  

balandžio 7 d. 

16.00 val. 

Pedagoginės gerosios patirties 

sklaida metodinėje dienoje 

Elektrėnų meno mokykloje. 

A. Pupininkienė 

O. Navickienė  

Elektrėnų ir kitų 

rajonų muzikos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Iki 2021-04-06 registruotis 

http://semiplius.lt     

Renginys nemokamas.  

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
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Atvira pamoka tema 

„Trimito pamokos ypatumai 

Lietuvos muzikos 

mokyklose“, trukmė – 1 val. 

Pamoką veda: Elektrėnų meno 

mokyklos ir Šalčininkų 

Stanislovo Moniuškos menų 

mokyklos mokyt. Andrius 

Stankevičius 

Nuorodą į renginį rasite 

SEMI+ programoje. 

2021 m.  

balandžio 7 d. 

17.00 val. 

Pedagoginės gerosios patirties 

sklaida metodinėje dienoje 

Elektrėnų meno mokykloje. 

Metodinis pranešimas tema 

„Sekmadieninio vario dūdų 

orkestro mokymo groti 

metodika“, trukmė – 1 val.  

Pranešėja: Vilniaus Broniaus 

Jonušo muzikos mokyklos 

mokytoja Vaiva Putriūtė.  

A. Pupininkienė 

O. Navickienė  

Elektrėnų ir kitų 

rajonų muzikos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Iki 2021-04-06 registruotis 

http://semiplius.lt     

Renginys nemokamas.  

Nuorodą į renginį rasite 

SEMI+ programoje. 

2021 m.  

balandžio 7 d. 

16.00 val.  

 

Atnaujinto Katalikų tikybos 

bendrosios programos 1-10 

kl. projekto ir jos 

įgyvendinimo rekomendacijų 

pristatymas ir diskusija. 

Tikybos mokytojai 

V. Kandrotienė 

 

Tikybos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Registracija iki 2021-04-05 

2021 m.  

balandžio 7, 8 d. 

8.30 – 11.30 val. 

 

 

Nuotoliniai skaitmeninio 

raštingumo mokymai. 

Būkime saugūs internete. 

Mokymuose išmoksite kaip 

saugiai naršyti internete ir 

naudotis e. paslaugomis, kaip 

tinkamai apsaugoti asmens 

duomenis, tapatybę. Sužinosite 

apie saugų elgesį socialiniuose 

tinkluose ir privatumo 

nustatymus ar kaip elgtis 

įvykus įvairiems 

V. Kandrotienė 

 

Elektrėnų meno 

mokyklos 

mokytojai 

I grupė 

Nuotoliniu būdu  Registracija 

http://semiplius.lt 

ir el. p. 

vida.kandrotiene@espc.lt 

nurodant telefono nr., 

gimimo datas ir el. p. 

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
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skaitmeniniams incidentams. 

2021 m.  

balandžio 8 d. 

9.00 val. 

balandžio 9 d. 

14.00 val. 

 

Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

„Pamokos kokybės 

tobulinimas: mokymosi 

organizavimas, pasiekimų ir 

pažangos vertinimas, 

orientuojantis į asmeninį 

kiekvieno mokinio pažangos 

siekį“ III modulis „Į 

mokymąsi orientuotas 

mokymas“, 10 val. 

Lektorė: Audronė Šarskuvienė 

A. Pupininkienė Semeliškių 

gimnazijos 

pedagogų 

bendruomenė 

Nuotoliniu būdu 

Zoom pagalba 

Iki 2021-04-07 vyksta 

registracija 

http://semiplius.lt 

Nuoroda į nuotolinį 

seminarą bus atsiųsta 

mokyklos el. pašto adresu 

 

2021 m.  

balandžio 8 d. 

10.00 val. 

Pedagoginės gerosios patirties 

sklaida metodinėje dienoje 

Vievio meno mokykloje. 

Atvira pamoka tema 

"Vibrato technika 

smuikavimo mene". 

Pamoką veda: Vievio meno 

muzikos vyr. mokytojas Veslav 

Sobieski 

A. Pupininkienė 

A. Kasputienė  

Elektrėnų ir kitų 

rajonų muzikos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Iki 2021-04-07 registruotis 

http://semiplius.lt     

Renginys nemokamas  

Nuoroda į renginį: 

meet.google.com/tkp-dcog-

sga 

taip pat nuorodą rasite 

SEMI+ programoje 

2021 m.  

balandžio 8 d. 

13.00 val. 

Pedagoginės gerosios patirties 

sklaida metodinėje dienoje 

Elektrėnų meno mokykloje. 

Pokalbis su dailės skyriaus 

mokiniais tema „Karjeros 

dirbtuvės. Pasimatuok 

menininko profesiją, kuo 

būsi užaugęs ?“, trukmė – 1 

val.  

Idėjos autorė ir pokalbio 

moderatorė: Elektrėnų meno 

mokyklos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Živilė 

Skinulytė. 

A. Pupininkienė 

O. Navickienė  

Elektrėnų ir kitų 

rajonų muzikos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Iki 2021-04-06 registruotis 

http://semiplius.lt     

Renginys nemokamas.  

Nuorodą į renginį rasite 

SEMI+ programoje. 

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://meet.google.com/tkp-dcog-sga
http://meet.google.com/tkp-dcog-sga
http://semiplius.lt/
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2021 m.  

balandžio 8 d. 

13.00 val. 

Pedagoginės gerosios patirties 

sklaida metodinėje dienoje 

Elektrėnų meno mokykloje. 

Pokalbis su muzikos skyriaus 

mokiniais „Karjeros 

dirbtuvės. Pasimatuok 

menininko profesiją, kuo 

būsi užaugęs?“, trukmė – 1 

val.   

Pokalbio moderatorė: 

Elektrėnų meno mokyklos 

mokytoja metodininkė Ona 

Navickienė. 

A. Pupininkienė 

O. Navickienė  

Elektrėnų ir kitų 

rajonų muzikos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Iki 2021-04-06 registruotis 

http://semiplius.lt     

Renginys nemokamas.  

Nuorodą į renginį rasite 

SEMI+ programoje. 

2021 m.  

balandžio 8 d. 

14.30 val. 

Pedagoginės gerosios patirties 

sklaida metodinėje dienoje 

Elektrėnų meno mokykloje. 

Susitikimas – praktinis 

užsiėmimas tema „Emocinio 

imitavimo metodo taikymas, 

ugdant muzikos atlikėją“, 

trukmė 1 val. 30 min. 

Lektorės: LMTA Pedagogikos 

katedros docentės dr. Giedrė 

Gabnytė ir dr. Lolita 

Piličiauskaitė. 

A. Pupininkienė 

O. Navickienė  

Elektrėnų ir kitų 

rajonų muzikos 

mokytojai 

Nuotoliniu būdu Iki 2021-04-06 registruotis 

http://semiplius.lt     

Renginys nemokamas.  

Nuorodą į renginį rasite 

SEMI+ programoje. 

2021 m.  

balandžio 12 d. 

14.00 val. 

 

Skaitmeninių mokymosi 

produktų,  „EDUKA klasė", 

„Egzaminatorius.lt", „EMA 

pamokos", pristatymas. 

Naujiena - ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

skaitmeninės priemonės. 

Pranešėjas: UAB "Ateities 

pamoka" pardavimų 

vadybininkas Irmantas Balnys 

 

A. Pupininkienė Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, 

pradinio, 

pagrindinio bei 

vidurinio ugdymo 

pedagogams. 

Nuotoliniu būdu 

 

Iki 2021-04-09  

registruotis 

http://semiplius.lt    

Renginys nemokamas  

Nuoroda į renginį: 

https://meet.google.com/ex

k-sajx-zcf?authuser=0  

 

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
https://meet.google.com/exk-sajx-zcf?authuser=0
https://meet.google.com/exk-sajx-zcf?authuser=0
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2021 m.  

balandžio 13, 14 d. 

8.30 – 11.30 val. 

 

Nuotoliniai skaitmeninio 

raštingumo mokymai. 

Būkime saugūs internete. 

Mokymuose išmoksite kaip 

saugiai naršyti internete ir 

naudotis e. paslaugomis, kaip 

tinkamai apsaugoti asmens 

duomenis, tapatybę. 

Sužinosite apie saugų elgesį 

socialiniuose tinkluose ir 

privatumo nustatymus ar 

kaip elgtis įvykus įvairiems 

skaitmeniniams incidentams. 

V. Kandrotienė 

 

Elektrėnų meno 

mokyklos 

mokytojai 

II grupė 

Nuotoliniu būdu  Registracija 

http://semiplius.lt 

ir el. p. 

vida.kandrotiene@espc.lt 

nurodant telefono nr., 

gimimo datas ir el. p. 

2021 m.  

balandžio 19, 20 d. 

 8.30 – 11.30 val. 

Nuotoliniai skaitmeninio 

raštingumo mokymai. 

Dokumentų kūrimas 

internete ir dalijimasis su 

kitais. 

Mokymuose išmoksite rengti 

tekstinius dokumentus 

internete, sužinosite kaip 

dalytis dokumentu su kitais bei 

suteikti redagavimo teisę, 

susipažinsite su debesų 

kompiuterija ir 

bendradarbiavimo 

priemonėmis internete. 

 

 

V. Kandrotienė 

 

Elektrėnų meno 

mokyklos 

mokytojai 

I grupė 

Nuotoliniu būdu  Registracija 

http://semiplius.lt 

ir el. p. 

vida.kandrotiene@espc.lt 

nurodant telefono nr., 

gimimo datas ir el. p. 

2021 m.  

balandžio 21, 22 d. 

9.00 - 12.00 val. 

 

Nuotoliniai skaitmeninio 

raštingumo mokymai. 

Dokumentų kūrimas 

internete ir dalijimasis su 

kitais. 

Mokymuose išmoksite rengti 

tekstinius dokumentus 

V. Kandrotienė 

 

Elektrėnų meno 

mokyklos 

mokytojai 

II grupė 

Nuotoliniu būdu  Registracija 

http://semiplius.lt 

ir el. p. 

vida.kandrotiene@espc.lt 

nurodant telefono nr., 

gimimo datas ir el. p. 

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
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internete, sužinosite kaip 

dalytis dokumentu su kitais bei 

suteikti redagavimo teisę, 

susipažinsite su debesų 

kompiuterija ir 

bendradarbiavimo 

priemonėmis internete. 

 

 

2021 m.  Siūlomos ilgalaikės 

kvalifikacijos tobulinimo 

programos: 

1. Moodle – neišsemiamos 

galimybės tobulinti ugdymo 

procesą (Kodas211000871). 

2. Specialiųjų poreikių vaikų 

socializacijai ir ugdymui(si) 

palanki aplinka bendrojo 

ugdymo grupėje (Kodas 

211000885). 

3. Pamokos kokybės 

tobulinimas: mokymosi 

organizavimas, pasiekimų ir 

pažangos vertinimas, 

orientuojantis į asmeninį 

kiekvieno mokinio pažangos 

siekį (Kodas 2130021464).  

4. Besimokanti 

bendruomenė: skaitmeninio 

švietimo link. (Kodas 

211000948) 

5. Psichologinio atsparumo 

didinimas, naudojant 

dėmesingo įsisąmoninimo 

ugdymo metodus (Kodas 

211000980). 

6. Pokyčių inicijavimas 

V. Kandrotienė 

A. Pupininkienė 

Pedagogai 

Elektrėnų 

bendruomenės 

nariai 

Kontaktiniu būdu ir 

nuotoliniu būdu.  
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ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje: nuo komandos 

sutelkimo iki inovacijų 

diegimo (Kodas 213002263). 

7. Mokinių ugdymo karjerai 

ypatumai bendrojo ugdymo 

mokykloje (Kodas 213002282). 

8. Lyderystė ir komandinis 

darbas (Kodas 213002529). 

 

METODINIAI PASITARIMAI 

2021 m.  

balandžio 15 d. 

15.00 val. 

Gamtos mokslų mokytojų 

pasidalinimas  

gerąja patirtimi, metodinių 

priemonių  

pristatymas.  

Temos: 

1. K. Stankevičienės 

pranešimai „Piliečių 

mokslas"-  ar tikrai visi gali 

būti mokslininkai?"; 

„Medicininės kaukės įtaka 

pipirnių sėklų dygimui“ 

2. S. Klimovičienė pranešimas 

„Tiriamoji veikla gamtos 

mokslų pamokose“. 

3. V. Minkevičienė, A. 

Jančiauskienė projekto 

„Ateities inžinerija“ darbų 

pristatymas. 

V. Kandrotienė 

 

 

Gamtos mokslų  

mokytojai 

 

Nuotoliniu būdu Registracija iki 2021-04-15 

http://semiplius.lt 

2021 m.  

balandžio 26 d. 

14.00 val. 

Pasidalinimas gerąja patirtimi 

tema „Mindfulness metodikų 

taikymas terapiniame darbe su 

įvairaus amžiaus vaikais“. 

Darbo praktine patirtimi 

V. Kandrotienė 

O. Apanavičienė 

Psichologai Nuotoliniu būdu Registracija iki 2021-04-26 

http://semiplius.lt 

http://semiplius.lt/
http://semiplius.lt/
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dalinsis psichologė, 

kognityvinės elgesio terapijos 

praktikė Asta Jakonienė.  

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 

2021 m.  

balandžio 14 d. 

10.00 val.  

5-8 kl. gamtos mokslų – 

biologijos (STEAM) 

olimpiada. 

V. Kandrotienė 

Gamtos mokslų  

mokytojai 

 

Registruoti 

mokiniai 

Nuotoliniu būdu arba 

Klaipėdos Prano 

Mašioto 

progimnazijoje 

Dalyvių sąrašus pateikti iki 

balandžio 10 d. el.p. 

vida.kandrotiene@espc.lt 

Olimpiados nuostatai 

http://apc.ku.lt/olimpiada/in

dex.php/olimpiados-

nuostatai/  

2021 m.  

balandžio 20 d. 

10.00 val. 

7-8 kl. geografijos olimpiada V. Kandrotienė 

 

Registruoti 

mokiniai 

Nuotoliniu būdu Dalyvių sąrašus pateikti iki 

balandžio 12 d. Iš vienos 

mokyklos gali dalyvauti du 

7 kl. mokiniai ir du 8 kl. 

mokiniai. 

2021 m.  

balandžio 1 d. -

rugsėjo 17 d. 

STEAM mokslų konkursas 

"Mūsų eksperimentas" 

V. Kandrotienė 

Gamtos mokslų  

mokytojai 

Gamtos mokslų  

mokytojai 

 

 Registracija ir nuostatai  

https://www.lmnsc.lt/musu_

eksperimentas/  

2021 m.  

balandžio  

1 – 30 d. 

Vievio meno mokyklos 

mokinių darbų virtuali 

paroda 

A.Pupininkienė 

A. Kasputis 

 

Mokinių dailės 

darbai 

Nuotoliniu būdu Parodą galite rasti EŠPC 

interneto tinklapyje: 

http://www.espc.lt/lt/eiti/nau

jienos/ 

Taip pat EŠPC FB 

puslapyje: 

https://www.facebook.com/

elektrenuspc 

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 

2021 m. 

balandžio mėn. 

Vertinimai 

atliekami 

atsižvelgiant į 

Vyriausybės 

nutarimus. 

Mokinių (vaikų) specialiųjų 

ugdymosi poreikių vertinimas. 

 

G. Mačionienė 

 

Elektrėnų 

savivaldybės 

Švietimo įstaigos. 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba. 

 

Informacija apie tikslią datą 

ir laiką iš anksto derinama 

su švietimo 

įstaigomis/tėvais (globėjais). 

Kontaktinis asmuo:  

G. Mačionienė 

Tel.: (8-528) 39 784. 

mailto:vida.kandrotiene@espc.lt
http://apc.ku.lt/olimpiada/index.php/olimpiados-nuostatai/
http://apc.ku.lt/olimpiada/index.php/olimpiados-nuostatai/
http://apc.ku.lt/olimpiada/index.php/olimpiados-nuostatai/
https://www.lmnsc.lt/musu_eksperimentas/
https://www.lmnsc.lt/musu_eksperimentas/
http://www.espc.lt/lt/eiti/naujienos/
http://www.espc.lt/lt/eiti/naujienos/
https://www.facebook.com/elektrenuspc
https://www.facebook.com/elektrenuspc
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2021 m.  

balandžio mėn. 

Informacinė, metodinė ir 

konsultacinė pagalba tėvams 

(globėjams, rūpintojams), 

švietimo įstaigų pedagogams ir 

švietimo pagalbos 

specialistams.  

G. Mačionienė 

L.Baranauskienė 

I.Puronienė 

A.Sasnauskienė 

 

 

 

 

Elektrėnų 

savivaldybės 

Švietimo įstaigos, 

tėvai. 

Nuotoliniu būdu Kontaktiniai asmenys:  

PPT specialistai 

Tel.: (8-528) 39 784. 

gintare.macioniene@espc.lt 

laura.baranauskiene@espc.lt 

ingrida.puroniene@espc.lt 

aliona.sasnauskiene@espc.lt 

2021 m.  

balandžio mėn. 

Psichologo nuotoliniu būdu 

teikiamos individualios 

konsultacijos mokinių/vaikų 

tėvams (globėjams) ir 

mokiniams. 

I.Puronienė Švietimo įstaigų 

ugdytiniai, tėvai, 

pedagogai.  

Nuotoliniu būdu 

Karantino 

apribojimams 

švelnėjant, pagalba 

gali būti teikiama, 

derinant kontaktinį ir 

nuotolinį veiklos 

pobūdį. 

 

Kontaktinis asmuo:  

I.Puronienė 

Tel.: (8-528) 39 784; 

+37064300849 

ingrida.puroniene@espc.lt 

2021 m. 

balandžio mėn. 

12, 19, 26 

10.00 val. 

Psichologinio atsparumo 

programa priešmokyklinukams 

„Mano super galios“ 

I.Puronienė Priešmokyklinio 

ugdymo mokiniai. 

Elektrėnų 

savivaldybės 

Kietaviškių 

progimnazija 

Kontaktinis asmuo:  

I.Puronienė 

Tel.: (8-528) 39 784; 

+37064300849 

ingrida.puroniene@espc.lt 

2021 m.  

balandžio mėn.  

data ir laikas bus 

tikslinami 

PPT mobilios grupės logopedo 

veikla Elektrėnų savivaldybės 

Semeliškių gimnazija 

L.Baranauskienė Elektrėnų 

savivaldybės 

Semeliškių 

gimnazijos vaikai, 

tėvai, pedagogai.  

Elektrėnų 

savivaldybės 

Semeliškių 

gimnazija 

PPT mobilios grupės 

logopedas atvyksta į įstaigą. 

Tel.: (8-528) 39 784. 

2021 m.  

balandžio mėn.  

2, 9 d. 

9.00 val. 

Vaikų socializacijos projektas 

„Būkime drauge“  

A.Sasnauskienė 

 

Ikimokyklinio 

ugdymo grupė. 

Elektrėnų sav. 

Pylimų lopšelis – 

darželis 

 

 

 

 

 

Kontaktinis asmuo: 

A. Sasnauskienė 

Tel.: (8-528) 39 784. 

mailto:gintare.macioniene@espc.lt
mailto:ingrida.puroniene@espc.lt
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NEFORMALUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 
2021 m.  

balandžio  

2 – 30 d. 

Skelbiamas Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi programų 

finansavimo konkursas. 

A. Pupininkienė 

 

NSŠ teikėjai Rungos g. 5, 

Elektrėnų švietimo 

paslaugų centras 

 

Iki 2021-04-30 15.45 val. 

dokumentus, pasirašytus 

elektroniniu parašu siųsti el 

paštu: info@espc.lt   

Nuo 2021-04-02 informaciją 

apie konkursą 

rasite:www.elektrenai.lt 

bei 

http://www.espc.lt/lt/rodyti/

neformalusis-suagusiuju-

svietimas/ 

 

mailto:info@espc.lt
http://www.espc.lt/lt/rodyti/neformalusis-suagusiuju-svietimas/
http://www.espc.lt/lt/rodyti/neformalusis-suagusiuju-svietimas/
http://www.espc.lt/lt/rodyti/neformalusis-suagusiuju-svietimas/
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