
         ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO  

             2022 M.  SAUSIO MĖN.  VEIKLOS  PLANAS 
         

                                   PATVIRTINTA 

              Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

              2021-12-29 įsakymu Nr. 1VT-70 

Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyviai Vieta Registracija, 

kita informacija 
1 2 3 4 5 6 

SEMINARAI, PASKAITOS, GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA, EDUKACINĖS IŠVYKOS 
2022 m.  

sausio 13 d. 

12.00 val. 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Mokinių motyvacijos, 

bendravimo bei bendradarbiavimo tarp tėvų, 

mokinių ir mokytojų skatinimo veiksniai 

šiuolaikinio ugdymo procese“(40 val.)   

III modulis tema „Bendradarbiavimo 

sąlygos, konstravimo žingsniai ir 

sėkmingo bendradarbiavimo trukdžiai“ 

(10 val.)  

Lektorė: Aistė Dromantaitė 

A. Pupininkienė 

 

Semeliškių 

gimnazijos 

kolektyvas 

Nuotoliniu 

būdu, Zoom 

pagalba 

Iki 2022-01-12 

registruotis 

http://semiplius.lt 

 

2022 m.  

sausio 4/6 d. 

13.30 val. 

Skaitmeninio mokymo(si) organizavimas 

panaudojant Microsoft 365,  

Google classroom platformas. 

Lektorė: Lina Rentelienė, informacinių 

technologijų mokytoja 

J. Grisiūnienė 

V. Stanislovaitienė 

 

Elektrėnų sav. 

Elektrėnų 

pradinės 

mokyklos 

mokytojai 

Taikos g. 15, 

Elektrėnai 

Iki 2022-01-03 

registracija 

sistemoje 

http://semiplius.lt 

 

2022 m.  

sausio 20 d. 

12.00 val. 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Mokinių motyvacijos, 

bendravimo bei bendradarbiavimo tarp tėvų, 

mokinių ir mokytojų skatinimo veiksniai 

šiuolaikinio ugdymo procese“(40 val.)  IV 

modulis tema „Mokytojo misija XXI a. 

ugdymo procese“ (10 val.)  

Lektorė: Aistė Dromantaitė 

 

A. Pupininkienė 

 

Semeliškių 

gimnazijos 

kolektyvas 

Nuotoliniu 

būdu, Zoom 

pagalba 

Iki 2022-01-12 

registruotis 

http://semiplius.lt 

 

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


METODINIAI PASITARIMAI 
2022 m.  

sausio 5 d. 

10.30 val. 

Metodinis pasitarimas lietuvių kalbos 

mokytojams 2022 m. konkursų, olimpiadų 

organizavimo klausimais. 

A. Pupininkienė 

E. Kasperavičienė 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

Nuotoliniu 

būdu Zoom 

pagalba 

Iki 2022-01-04 

registruotis 

http://semiplius.lt  

Nuoroda į nuotolinį 

susitikimą bus 

atsiųsta visiems 

užsiregistravusiems 

asmenims. 

2022 m  

sausio 5 d. 

13.30 val. 

Užsienio kalbų (vokiečių, anglų) 

mokytojų metodinis pasitarimas 2022 m. 

konkursų, olimpiadų organizavimo 

klausimais. 

A. Pupininkienė 

V. Špiliauskaitė 

Vokiečių, anglų 

kalbų mokytojai 

Nuotoliniu 

būdu Zoom 

pagalba 

Iki 2022-01-04 

registruotis 

http://semiplius.lt  

Nuoroda į nuotolinį 

susitikimą bus 

atsiųsta visiems 

užsiregistravusiems 

asmenims. 

2022 m.  

sausio 5 d. 

10.00 val. 

Gamtos mokslų mokytojų nuotolinis 

metodinis pasitarimas dėl veiklos 

ataskaitos 2021 m. ir veiklos plano 2022 m. 

sudarymo ir biologijos, chemijos, fizikos 

olimpiadų savivaldybėje organizavimo. 

J. Grisiūnienė  Chemijos, fizikos, 

biologijos 

mokytojai.  

Nuotoliniu 

būdu, Zoom 

pagalba 

Registruotis 

http://semiplius.lt 

Nuoroda į nuotolinį 

susitikimą bus 

atsiųsta visiems 

užsiregistravusiems 

asmenims. 

2022 m. 

sausio 6 d. 

10.00 val. 

Matematikos mokytojų nuotolinis 

metodinis pasitarimas dėl veiklos 

ataskaitos 2021 m. ir veiklos plano 2022 m. 

sudarymo. 

J. Grisiūnienė  Matematikos 

mokytojai 

Nuotoliniu 

būdu, Zoom 

pagalba 

Registruotis 

http://semiplius.lt 

Nuoroda į nuotolinį 

susitikimą bus 

atsiųsta visiems 

užsiregistravusiems 

asmenims. 

2022 m  

sausio 6 d. 

10.00 val. 

Bendrojo ugdymo ir meno mokyklų dailės 

mokytojų metodinis pasitarimas 2022 m. 

A. Pupininkienė 

A. Morkūnas 

Bendrojo ugdymo 

ir meno mokyklų 

dailės mokytojai 

Nuotoliniu 

būdu Zoom 

pagalba 

Iki 2022-01-05 

registruotis 

http://semiplius.lt  

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


konkursų, olimpiadų organizavimo 

klausimais. 

Nuoroda į nuotolinį 

susitikimą bus 

atsiųsta visiems 

užsiregistravusiems 

asmenims. 

2022 m.  

sausio 7 d. 

10.00 val. 

Informacinių technologijų mokytojų 

nuotolinis metodinis pasitarimas dėl 

veiklos ataskaitos 2021 m. ir veiklos plano 

2022 m. sudarymo. 

J. Grisiūnienė  Informacinių 

technologijų 

mokytojai 

Nuotoliniu 

būdu, Zoom 

pagalba 

registruotis 

http://semiplius.lt   

Nuoroda į nuotolinį 

susitikimą bus 

atsiųsta visiems 

užsiregistravusiems 

asmenims.    

2022 m.  

sausio 11 d. 

14.30 val. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų metodinio būrelio pasitarimas 

2022 m. būrelio veiklos plano sudarymui  

A. Pupininkienė 

J. Dzimidavičienė 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai 

Nuotoliniu 

būdu Zoom 

pagalba 

Iki  2022-01-10  

registruotis 

http://semiplius.lt        

2022 m.  

sausio 11 d. 

15.00 val. 

Socialinių mokslų mokytojų nuotolinis 

metodinis pasitarimas dėl veiklos 

ataskaitos 2021 m. ir veiklos plano 2022 m. 

sudarymo. 

J. Grisiūnienė  Istorijos, 

geografijos 

mokytojai 

Nuotoliniu 

būdu, Zoom 

pagalba 

registruotis 

http://semiplius.lt  

Nuoroda į nuotolinį 

susitikimą bus 

atsiųsta visiems 

užsiregistravusiems 

asmenims.     

2022 m.  

sausio 12 d. 

14.30 val. 

Pradinių klasių mokytojų metodinių 

grupių pirmininkų metodinis pasitarimas 

2022 m. būrelio veiklos plano sudarymo bei 

renginių organizavimo klausimais 

A. Pupininkienė 

L. Živulskienė 

Pradinių klasių 

mokytojų 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Nuotoliniu 

būdu Zoom 

pagalba 

Iki  2022-01-11  

registruotis 

http://semiplius.lt        

2022 m. 

sausio 12 d. 

10.00 val. 

Socialinių pedagogų metodinis 

pasitarimas dėl veiklos ataskaitos 2021 m. 

ir veiklos plano 2022 m. sudarymo.  

Socialinių pedagogų savipagalbos-atvejų 

aptarimų grupė. 

J. Grisiūnienė  

A.Sasnauskienė 

Socialiniai 

pedagogai 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų 

centras, II 

aukštas, 207 

kab. 

registruotis 

http://semiplius.lt         

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


2022 m. 

sausio 12 d. 

15.00 val. 

Kūno kultūros mokytojų nuotolinis 

metodinis pasitarimas dėl veiklos 

ataskaitos 2021 m. ir veiklos plano 2022 m. 

sudarymo. 

J. Grisiūnienė  Kūno kultūros 

mokytojai 

Nuotoliniu 

būdu, Zoom 

pagalba 

registruotis 

http://semiplius.lt         

Nuoroda į nuotolinį 

susitikimą bus 

atsiųsta visiems 

užsiregistravusiems 

asmenims. 

2022 m. 

sausio 13 d. 

15.00 val. 

Tikybos\etikos mokytojų nuotolinis 

metodinis pasitarimas dėl veiklos 

ataskaitos 2021 m. ir veiklos plano 2022 m. 

sudarymo. 

J. Grisiūnienė  Tikybos\etikos 

mokytojai 

Nuotoliniu 

būdu, Zoom 

pagalba 

registruotis 

http://semiplius.lt         

Nuoroda į nuotolinį 

susitikimą bus 

atsiųsta visiems 

užsiregistravusiems 

asmenims. 

2022 m.  

sausio 13 d. 

14.00 val. 

Logopedų ir specialiųjų pedagogų 

metodinis pasitarimas 2022 m. būrelio 

veiklos plano sudarymo bei renginių 

organizavimo klausimais 

A. Pupininkienė 

A. Gudelienė 

Logopedai ir 

specialieji 

pedagogai 

Švietimo 

paslaugų 

centras, 

Rungos g. 5, 

kontaktiniu 

būdu  

Iki  2022-01-12  

registruotis 

http://semiplius.lt        

2022 m. 

sausio 17 d. 

15.00 val. 

Psichologų nuotolinis metodinis 

pasitarimas dėl veiklos ataskaitos 2021 m. 

ir veiklos plano 2022 m. sudarymo. 

J. Grisiūnienė  Psichologai Nuotoliniu 

būdu, Zoom 

pagalba 

registruotis 

http://semiplius.lt     

Nuoroda į nuotolinį 

susitikimą bus 

atsiųsta visiems 

užsiregistravusiems 

asmenims.     

2022 m.  

sausio 18 d. 

14.30 val. 

Metodinės tarybos nuotolinis posėdis 

„Elektrėnų savivaldybės  mokyklų 

metodinės tarybos  veiklos  planas    2022 m. 

“ 

Pranešimas ,,Specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių (vaikų) ugdymo situacijos 

J.Grisiūnienė 

A.Pupininkienė 

D.Gudelienė 

 

MT nariai – 

pradinių 

mokyklų, 

progimnazijų ir 

gimnazijų atstovai 

 

Nuotoliniu 

būdu, Zoom 

pagalba 

registruotis 

http://semiplius.lt     

Nuoroda į nuotolinį 

susitikimą bus 

atsiųsta visiems 

užsiregistravusiems 

asmenims.     

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


analizė Elektrėnų savivaldybėje 2021-2022 

m. m." lektorė L. Baranauskienė 

2022 m.  

sausio 20 d. 

15.00 val. 

Rusų kalbos mokytojų metodinis 

pasitarimas dėl olimpiados organizacinių 

klausimų. 

T. Einorienė 

V. Pranckevičienė 

Rusų kalbos 

mokytojai 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų 

centro 

metodinis 

kabinetas  

(208 kab.) 

Iki  2022-01-19  

registruotis 

http://semiplius.lt        

OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 

2022 m. 

 sausio 3 d.  – 

sausio 31 d. 

Vievio Jurgio Milančiaus pradinės 

mokyklos priešmokyklinių grupių vaikų 

darbų paroda tema „Moderni žiema“ 

A. Pupininkienė 

A. Bučienė 

A. Dambrauskienė 

S. Kunauskienė 

L. Ščiukaitė                                                                                                                            

Vievio Jurgio 

Milančiaus 

pradinės 

mokyklos 

priešmokyklinių 

grupių vaikų 

darbai 

Švietimo 

paslaugų 

centras, 

Rungos g. 5 

Maloniai kviečiame į 

parodą ! 

2022 m.  

sausio 14 d. 

12.00 val. 

60-oji Lietuvos mokinių chemijos 

olimpiada 

J. Grisiūnienė 11-12 kl. 

mokiniai 

Nuotoliniu 

arba 

kontaktiniu 

būdu. 

Informacija 

bus pateikta 

atskiru raštu 

Iki 2022-01-06 

dalyvių sąrašus, 

patvirtintus švietimo 

įstaigos vadovo 

parašu ir 

nuskanuotus,  

atsiųsti el. p. 

jurgita.grisiuniene@

espc.lt  

Paraiškos forma 

pridedama prie 

EŠPC plano priedų 

2022 m.  

sausio 14 d. 

9.00 val. 

60-oji Lietuvos mokinių chemijos 

olimpiada 

J. Grisiūnienė 9-10 kl. mokiniai Nuotoliniu 

arba 

kontaktiniu 

būdu. 

Informacija 

Iki 2022-01-06 

dalyvių sąrašus, 

patvirtintus švietimo 

įstaigos vadovo 

parašu ir 

http://semiplius.lt/
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt


bus pateikta 

atskiru raštu 

nuskanuotus,  

atsiųsti el. p. 

jurgita.grisiuniene@

espc.lt  

Paraiškos forma 

pridedama prie 

EŠPC plano priedų 

2022 m.  

sausio 20 d. 

9.00 val. 

11 kl. mokinių anglų kalbos olimpiados II 

etapas 

 

A. Pupininkienė 

 

11 kl.. mokiniai Saulės g. 30, 

„Versmės“ 

gimnazija arba 

nuotoliniu 

būdu 

 

Iki 2022-01-13 

dalyvių sąrašą 

atsiųsti el. paštu: 

ala.pupininkiene@es

pc.lt   

Dalyvių forma 

pridedama 

Mokyklos dėl 

olimpiados 

organizavimo bus 

informuotos atskiru 

raštu 

Iki 2022 m. 

sausio 20 d. 

Pateikti geriausius jaunųjų filologų 

konkurso darbus  

A. Pupininkienė Mokinių darbai Švietimo 

paslaugų 

centras 

Darbus word 

formatu atsiųsti 

elektroniniu paštu  

(ala.pupininkiene@e

spc.lt)  metodininkei 

Alai Pupininkienei   

2022 m.  

sausio 21 d. 

9.00 val. 

54-oji Lietuvos mokinių biologijos 

olimpiada 

J. Grisiūnienė 9-10 kl. mokiniai Nuotoliniu 

arba 

kontaktiniu 

būdu. 

Informacija 

bus pateikta 

atskiru raštu 

Iki 2022-01-10 

dalyvių sąrašus, 

patvirtintus švietimo 

įstaigos vadovo 

parašu ir 

nuskanuotus,  

atsiųsti el. p. 

jurgita.grisiuniene@

espc.lt  

mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt


Paraiškos forma 

pridedama prie 

EŠPC plano priedų 

2022 m.  

sausio 21 d. 

12.00 val. 

54-oji Lietuvos mokinių biologijos 

olimpiada 

J. Grisiūnienė 11-12 kl. 

mokiniai 

Nuotoliniu 

arba 

kontaktiniu 

būdu. 

Informacija 

bus pateikta 

atskiru raštu 

Iki 2022-01-10 

dalyvių sąrašus, 

patvirtintus švietimo 

įstaigos vadovo 

parašu ir 

nuskanuotus,  

atsiųsti el. p. 

jurgita.grisiuniene@

espc.lt  

Paraiškos forma 

pridedama prie 

EŠPC plano priedų 

2022 m.  

sausio 24 d. 

14.00 val. 

Lietuvos mokinių jaunųjų filologų 

konkurso darbų vertinimas 

A. Pupininkienė 

E. Kasperavičienė 

Vertinimo 

komisija  

 

Pagal 

susitarimą: 

arba nuotoliniu 

būdu Zoom 

pagalba, arba 

kontaktu 

Nuoroda bus 

nusiųsta visiems 

vertinimo komisijos 

nariams 

Iki 2022 m. 

sausio 25 d. 

Pateikti mokinių, dalyvausiančių 11 kl. 

mokinių vokiečių kalbos olimpiados II 

etape, sąrašą 

A. Pupininkienė Mokinių sąrašai Švietimo 

paslaugų 

centras 

Sąrašus siųsti 

elektroniniu paštu 

(ala.pupininkiene@e

spc.lt) metodininkei 

Alai Pupininkienei  

Olimpiada vyks 

2022 m. vasario 2 d.  

II etapo dalyvių 

sąrašo forma 

pridedama. 

Iki 2022 m. 

sausio 25 d. 

Pateikti mokinių, dalyvausiančių 8 kl. 

vokiečių kalbos konkurse, sąrašą 

A. Pupininkienė Mokinių sąrašai Švietimo 

paslaugų 

centras 

Sąrašus siųsti 

elektroniniu paštu 

(ala.pupininkiene@e

mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt


spc.lt) metodininkei 

Alai Pupininkienei  

Konkursas vyks 

2022 m. vasario 2 d.  

II etapo dalyvių 

sąrašo forma 

pridedama. 

 Iki 2022 m.  

sausio 25 d. 

 

Pateikti 9 – 12 kl. mokinių, 

dalyvausiančių Lietuvių kalbos ir 

literatūros olimpiados II – ajame etape, 

sąrašus  

A. Pupininkienė 

 

9-12 kl. mokiniai 

 

Švietimo 

paslaugų 

centras 

Sąrašus siųsti 

elektroniniu paštu 

(ala.pupininkiene@e

spc.lt) metodininkei 

Alai Pupininkienei  

Olimpiada vyks 

2022 m. vasario 1 d.  

II etapo dalyvių 

sąrašo forma 

pridedama.  

Iki 2022 m.  

sausio 25 d. 

Pateikti mokinių, dalyvausiančių meninio 

skaitymo konkurso II etape, sąrašus  

 

A. Pupininkienė 5-12 kl. mokiniai 

 

Švietimo 

paslaugų 

centras 

Sąrašus siųsti 

elektroniniu paštu  

(ala.pupininkiene@e

spc.lt) metodininkei 

Alai Pupininkienei  

Konkursas vyks 

nuotoliniu būdu. 

II etapo dalyvių 

sąrašo forma 

pridedama.  

2022 m. sausio 

27 d.  

9.00 val. 

69-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada J. Grisiūnienė 

 

9-12 kl. mokiniai Nuotoliniu 

arba 

kontaktiniu 

būdu. 

Informacija 

bus pateikta 

atskiru raštu 

Iki 2022-01-17 

dalyvių sąrašus, 

patvirtintus švietimo 

įstaigos vadovo 

parašu ir 

nuskanuotus,  

atsiųsti el. p. 

mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt


jurgita.grisiuniene@

espc.lt  

Paraiškos forma 

pridedama prie 

EŠPC plano priedų 

2022 m.  

sausio 28 d. 

33-oji mokinių informatikos olimpiada III 

etapo I dalis 

J. Grisiūnienė Registruoti 9-12 

kl.  mokiniai 

Nuotoliniu 

būdu 

Laikas bus 

patikslintas atskiru 

pranešimu el.paštu 

2022 m.  

sausio 28 d. 

Geografijos konkursas „Pažink Lietuvą ir 

pasaulį“ 

J. Grisiūnienė Registruoti 

mokiniai 

Nuotoliniu 

arba 

kontaktiniu 

būdu.  

Informacija bus 

pateikta atskiru 

pranešimu el.paštu 

2022 m.  

sausio 29 d. 

Respublikinis prof. J. Matulionio jaunųjų 

matematikų konkursas 

J. Grisiūnienė Registruoti 

mokiniai 

Nuotoliniu 

būdu 

Dalyvių sąrašus 

pateikti el. p. 

jurgita.grisiuniene@

espc.lt iki sausio 4 d. 

2022 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 213002146 

4. Besimokanti bendruomenė: skaitmeninio švietimo link. 
Kodas 211000948 

5. Psichologinio atsparumo didinimas, naudojant dėmesingo įsisąmoninimo ugdymo metodus 
Kodas 211000980 

6. Pokyčių inicijavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje: nuo komandos sutelkimo iki inovacijų diegimo 
Kodas 213002263 

7. Mokinių ugdymo karjerai ypatumai bendrojo ugdymo mokykloje 
Kodas 213002282 

8. Įtraukiojo ugdymo kokybės tobulinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 
Kodas 211001270 

9. Efektyvūs pagalbos įrankiai karjeros specialistams ir klasių vadovams ugdant mokinių karjeros kompetencijas 

mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt


Kodas 211001269 

10. Individualaus santykio su jaunuoliais kūrimas nuotoliniu būdu, vykdant emocinį palaikymą 

Kodas 211001268 

11. Mokymosi visą gyvenimą ir įvairiose profesijose (anglų kalba – transversal) taikomų  kompetencijų  ugdymas bendrojo 

ugdymo mokyklose 
Kodas 211001223 

12. STEAM ugdymo modeliai diegimo iššūkiai ir strategija 
Kodas 213002820 

13. Pamokos kokybės tobulinimas:  šiuolaikinės pamokos vadyba, sąlygų ir prielaidų aktyviam, savivaldžiam, 

personalizuotam kiekvieno mokinio mokymuisi sudarymas 
Kodas 211001225 

14. Lyderystė ir komandinis darbas 
Kodas 213002529 

15. Elgesio, emocijų ir įvairiapusių raidos sutrikimų  turinčių vaikų elgesio modeliavimo strategijos, mokymosi pasiekimai 

ir jų daromos pažangos vertinimas 
Kodas 213002379 

16. Mokinių motyvacijos, bendravimo bei bendradarbiavimo tarp tėvų, mokinių ir mokytojų skatinimo veiksniai 

šiuolaikinio ugdymo procese 
Kodas 211001039 

17. Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas-sėkmingos asmeninės ir profesinės realizacijos pagrindas 
Kodas 211000601 

18. Mokytojų padėjėjų vaidmuo ugdant alfa kartos vaikus ir integruojant ypatingus vaikus į grupę\bendrojo ugdymo klasę 

              Kodas 223002295 

19. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas. Kodas 211001131 

20. Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas-sėkmingos asmeninės ir profesinės realizacijos pagrindas. Kodas 211000601 

21. Anglų kalbos kursai B2 lygis. Kodas 210002081 

 22. Anglų kalbos kursai B1 lygis. Kodas 210002082 

 
 



NEFORMALUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS 
 Iki 2022 m.  

sausio 14 d. 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi (NSŠ) teikėjų,  kuriems 

2021 m. skirtas finansavimas, programų 

veiklos ataskaitos 

A. Pupininkienė 

 

NSŠ programų 

teikėjai 

Veiklos 

ataskaitas  

siųsti el p.: 

ala.pupininkien

e@espc.lt  

 

 

 

 

 

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 

2022 m. 

sausio mėn.  

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 

ugdymo 

įstaigomis/tėvais 

(globėjais). 

Kontaktinis asmuo:  

G. Mačionienė 

Tel.: (8-528) 39 784. 

2022 m.  

sausio 5,6 d. 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų 

pritaikymas specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems mokiniams. 

G. Mačionienė Elektrėnų 

,,Versmės“ 

gimnazija, Vievio 

gimnazija, 

Semeliškių 

gimnazija. 

Pedagoginė 

psichologinė 

tarnyba. 

Kontaktinis asmuo:  

G.Mačionienė 

Tel.: (8-528) 39 784. 

 

mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
mailto:ala.pupininkiene@espc.lt


2022 m.  

sausio 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 

Pedagoginėje 

psichologinėje 

tarnyboje arba 

nuotoliniu 

būdu 

Kontaktiniai 

asmenys:  

PPT specialistai 

Tel.: (8-528) 39 784. 

gintare.macioniene@

espc.lt 

laura.baranauskiene

@espc.lt 

ingrida.puroniene@e

spc.lt 

aliona.sasnauskiene

@espc.lt 

ELEKTRĖNŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO MOKYMŲ GRAFIKAS 

KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS 

Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. 39 826, el.p. ala.spc@elektrenai.lt 

2022 m.  

sausio 20 d. 

14.00 val. 

 

Diskusija su Eugenija Puriene tema 

„Pasitikėjimo savimi didinimas“ 

A. Pupininkienė TAU studentai Švietimo 

paslaugų 

centras, 

posėdžių salė, 

208 kab. 

Kontaktiniu 

būdu 

Dalyvių skaičius  - 

45 

Dalyviai privalo 

turėti galimybių pasą 

ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS 

Kuratorė Vida Pranckevičienė, tel. 39 826, 8 686 38 404, el.p. vidap.spc@elektrenai.lt 
2022 m. 

sausio 19 d. 

15.00 val. 

Paskaitų ciklas „Lietuvos istorijos 

klausimai“. Lektorė, humanitarinių mokslų 

docentė, dr. Vida Kniūraitė. 

V. Pranckevičienė TAU studentai Švietimo 

paslaugų 

centras, 

Rungos g. 5, 

Elektrėnai 

 

 

 

mailto:gintare.macioniene@espc.lt
mailto:gintare.macioniene@espc.lt
mailto:ingrida.puroniene@espc.lt
mailto:ingrida.puroniene@espc.lt
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SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS 
Kuratorė Jurgita Grisiūnienė, tel.39 826, el.p. jurgita.grisiuniene@espc.lt 

2022 m. sausio 

5, 12, 19, 26 d.  

9.00 val. 

Fizinio aktyvumo užsiėmimai Atsakingas asmuo: 

J. Grisiūnienė 

Tel: 8 528 39826 

jurgita.grisiuniene

@espc.lt 

TAU studentai Švietimo 

paslaugų 

centras, 

Elektrinės  g. 

8, Elektrėnai 

Renginys 

nemokamas 

2022 m. sausio 

18 d. 10.00  val. 

Paskaita „Biologijos pamoka su 3D 

akiniais“. 

Lektorius Žana Kaminskienė (biologijos 

mokytoja) 

Atsakingas asmuo: 

O. Ašakienė 

J. Grisiūnienė 

Tel: 8 528 39826 

jurgita.grisiuniene

@espc.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAU studentai Elektrėnų 

profesinio 

mokymo 

centras, 

Rungos g. 18, 

Elektrėnai 

Renginys 

nemokamas 

mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
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INFORMACIJA 
Data Veiklos pavadinimas Atsakingas  Pastabos 

Iki  

2022 m. 

sausio 11 d. 

Pateikti Brandos atestatų, Brandos atestatų su 

pagyrimu ir jų priedų, panaudojimo 

ataskaitas.  

V.Pranckevičienė Vadovaujantis Elektrėnų švietimo 

paslaugų centro 2021-12-13  raštu Nr. 

2VR-100 „Dėl brandos atestatų, jų 

priedų ir kitų pažymėjimų blankų 

panaudojimo 2021 metais ataskaitų“ 
Iki  

2022 m. 

Sausio 11 d. 

Pateikti  Neformaliojo vaikų švietimo 

pažymėjimų blankų panaudojimo ataskaitą 

V.Pranckevičienė 

Iki  

2022 m. 

sausio 14 d. 

Pateikti mokyklų bibliotekų 2019 metų 

statistinę ataskaitą per LIBIS 

programą:www.lnb.lt skyriuje 

“Bibliotekininkui, LIBIS statistikos 

modulyje: 

http://statistika.libis.lt:7878/pls/apex/f?p=10

6    

V.Pranckevičienė Pagal 2021-12-27  ŠPC raštą  Nr. 2VR 

– 107„Dėl švietimo įstaigų bibliotekų 

statistinių už 2021 m. ataskaitų 

pateikimo“ 

Iki  

2022 m. 

sausio 20 d. 

 

Pateikti savivaldybės švietimo įstaigų 

darbuotojų tarifikacijos sąrašus derinimui  

(2 egz.)  

V.Pranckevičienė Vadovaujantis Elektrėnų savivaldybės 

tarybos sprendimu 2020-08-26  Nr. 

VI.TS-177 „Dėl didžiausio leistino 

pareigybių, finansuojamų iš 

savivaldybės biudžeto lėšų, skaičiaus 

ir dydžio Elektrėnų savivaldybės 

švietimo įstaigose nustatymo ir 

švietimo ir sporto įstaigų pavyzdinių 

pareigybių sąrašų patvirtinimo“ 

Iki  

2021 m. 

sausio 20 d. 

Pateikti meno mokyklos ir sporto centro 

darbuotojų tarifikacijos sąrašus derinimui  

(2 egz.). 

V.Pranckevičienė 

http://www.lnb.lt/
http://statistika.libis.lt:7878/pls/apex/f?p=106
http://statistika.libis.lt:7878/pls/apex/f?p=106


 

 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, 

dalyvausiančių Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados II etape sąrašas 

 

 

9 – 10 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Mokinio asmeninio 

elektroninio pašto 

adresas 

Klasė Mokinį paruošusio 

mokytojo vardas, pavardė, 

kvalifikacija, el. pašto 

adresas 

     

     

     

 

11 – 12 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Mokinio asmeninio 

elektroninio pašto 

adresas 

Klasė Mokinį paruošusio 

mokytojo vardas, pavardė, 

kvalifikacija, el. pašto 

adresas 

     

     

     

 

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 

 

Mokyklos vadovas                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                                (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių (11 kl.), 

dalyvausiančių anglų kalbos olimpiadoje, sąrašas 

 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė; 

Mokinio asmeninio 

elektroninio pašto adresas 

Klasė Mokinį paruošusio mokytojo vardas, 

pavardė, kvalifikacija, el. pašto 

adresas 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

P.S. Atsižvelgus į Užsienio kalbų mokytojų metodinio būrelio nutarimą (2021-11-09 protokolas Nr. 

6ST/A – 18), į olimpiados II etapą yra nustatytos kviečiamų mokinių kvotos kiekvienai mokyklai. 

Olimpiados dalyvių skaičius nustatytas atsižvelgiant į 11 klasių mokinių skaičių gimnazijose. 

Iš “Versmės” gimnazijos deleguoti iki 10 mokinių, iš Vievio gimnazijos - iki 6 mokinių, iš Semeliškių 

gimnazijos - iki 2 mokinių, iš Elektrėnų profesinio mokymo centro - iki 2 mokinių.   

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 

 

Mokyklos vadovas                         ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                                (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių (9-10 kl), 

dalyvausiančių anglų kalbos konkurse, sąrašas 

 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė; 

Mokinio asmeninio 

elektroninio pašto adresas 

Klasė Mokinį paruošusio mokytojo vardas, 

pavardė, kvalifikacija, el. pašto 

adresas 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

P.S. Atsižvelgus į Užsienio kalbų mokytojų metodinio būrelio nutarimą (2021-11-09 protokolas Nr. 

6ST/A – 18), į olimpiados II etapą yra nustatytos kviečiamų mokinių kvotos kiekvienai mokyklai. 

Olimpiados dalyvių skaičius nustatytas atsižvelgiant į 9 - 10 klasių mokinių skaičių gimnazijose. 

Iš “Versmės” gimnazijos deleguoti iki 10 mokinių, iš Vievio gimnazijos - iki 6 mokinių, iš Semeliškių 

gimnazijos - iki 2 mokinių, iš Elektrėnų profesinio mokymo centro - iki 2 mokinių.   

 

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 

 

Mokyklos vadovas                             A. V.                                        __________________________ 

                                                                                                                    (vardas, pavardė)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, 

dalyvausiančių 11 kl. vokiečių kalbos olimpiadoje, sąrašas 

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė; 

Mokinio asmeninio elektroninio 

pašto adresas 

Mokymosi 

lygis 

(B1/B2) 

 

Mokinį paruošusio mokytojo vardas, 

pavardė, kvalifikacija, el. pašto adresas 

    

    

    

    

    

 

P.S. iki 5 mokinių iš įstaigos 

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 

 

Mokyklos vadovas                             A. V.                                        __________________________ 

                                                                                                                    (vardas, pavardė)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, 

dalyvausiančių 11 kl. vokiečių kalbos olimpiadoje, sąrašas 

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė; 

Mokinio asmeninio elektroninio pašto 

adresas 

Mokinį paruošusio mokytojo vardas, 

pavardė, kvalifikacija, el. pašto adresas 

   

   

   

   

   

 

P.S. iki 5 mokinių iš įstaigos 

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 

 

Mokyklos vadovas                             A. V.                                        __________________________ 

                                                                                                                    (vardas, pavardė)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
I PRIEDAS 

 
_______________________________ MOKYKLOS/GIMNAZIJOS MOKINIŲ, DALYVAUSIANČIŲ 

MENINIO SKAITYMO KONKURSO II ETAPE, 

 S Ą R A Š A S 

5 – 8 klasės  

Ei

l. 

Nr

. 

Mokinio vardas, 

pavardė, elektroniniu 

pašto adresas 

Kla- 

sė 

Ką skaito Mokytojas 

(vardas, pavardė, 

elektroniniu pašto 

adresas) 

1.     

 

2.     

 

3.     

 

4.     

 

5.     

 

9 – 12 klasės  

Ei

l. 

Nr

. 

Mokinio vardas, 

pavardė, elektroniniu 

pašto adresas 

Kla

- 

sė 

Ką skaito Mokytojas 

(vardas, pavardė, 

elektroniniu pašto 

adresas) 

1.     

 

2.     

 

3.     

 

4.     

 

5.     

 

POETINĖ KOMPOZICIJA 

Kompozicijos pavadinimas, 

tekstų autoriai 

Dalyviai                      Kla- 

sė 

Mokykla  Mokytojas  

(vardas, pavardė, 

elektroniniu pašto 

adresas) 

     
 

P. S. Konkurse gali dalyvauti: iš gimnazijų, Elektrėnų ,,Ąžuolyno“ progimnazijos iki 10 skaitovų, iš kitų 

mokyklų – iki 5 skaitovų (kiekvienoje amžiaus grupėje atskirai).  

Poetinės kompozicijos dalyvių skaičius – ne daugiau kaip 8. 

 

Informaciją pateikė    __________________          _______________________________________ 

 



 

2022-......-...... 

 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, 

dalyvausiančių   ____________________________ olimpiados II etape sąrašas 

 

 

9 – 10 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Mokinio asmeninio 

elektroninio pašto 

adresas 

Klasė Mokinį paruošusio 

mokytojo vardas, pavardė 

(kvalifikacija) 

     

     

     

 

11 – 12 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Mokinio asmeninio 

elektroninio pašto 

adresas 

Klasė Mokinį paruošusio 

mokytojo vardas, pavardė 

(kvalifikacija) 

     

     

     

 

 

Dėmesio svarbu ! 

Iki olimpiados mokiniai privalo užpildyti sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo. 

  

 

 

Informaciją pateikė                       ____________                               _________________________ 

                                                           (parašas)                                         (pareigos, vardas, pavardė) 

 

Mokyklos vadovas                        ____________                              __________________________ 

                                                            (parašas)                                             (vardas, pavardė)     

 

 

 

 

 


