
       

   ELEKTRĖNŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO  

             2022 M.  VASARIO MĖN.  VEIKLOS  PLANAS 
         

                      PATVIRTINTA 

                     Švietimo paslaugų centro direktoriaus 

                       2022-01-31 įsakymu Nr. 1VT-21 

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.  

vasario 2/9 d. 

13.00 val. 

Ilgalaikės programos „Besimokanti 

bendruomenė: skaitmeninio švietimo 

link“ 

III modulis. Skaitmeninių technologijų 

naudojimas mokymo ir mokymosi 

procese. Mokinių vertinimas ir 

įsivertinimas.  

Lektorė: Kristina Juodeikienė, informacinių 

technologijų mokytoja 

J. Grisiūnienė 

V. Stanislovaitienė 

 

Elektrėnų sav. 

Elektrėnų 

pradinės 

mokyklos 

mokytojai 

Taikos g. 15, 

Elektrėnai 

Iki 2022-02-01 registracija 

sistemoje http://semiplius.lt 

 

2022 m.  

vasario 9 d. 

9.00 val. 

Ilgalaikė programa „Specialiųjų poreikių 

vaikų socializacijai ir ugdymui (si) 

palanki aplinka bendrojo ugdymo 

grupėje“  

IV modulis „Metodinių priemonių 

pritaikymas specialiųjų poreikių vaikų 

ugdymui“ (8 val.) 

Lektorė: Jurgita Grisiūnienė,  

A. Pupininkienė 

 

Lietuvos 

švietimo 

įstaigose, 

dirbantys 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio

, pradinio 

ugdymo 

pedagogai 

Nuotoliniu 

būdu Zoom 

pagalba 

Seminaras mokamas 

Registruotis  

tel: +370 683 69966 

 

2022 m. 

vasario  

14 d. 

14.00 val. 

 

Ilgalaikės kvalifikacijos programos 

„Pamokos kokybės tobulinimas: 

šiuolaikinės pamokos vadyba, sąlygų ir 

prielaidų aktyviam, savivaldžiam, 

personalizuotam kiekvieno mokinio 

mokymuisi sudarymas " (40 val.) II modulis 

A. Pupininkienė Elektrėnų sav. 

Vievio Jurgio 

Milančiaus 

pradinės 

mokyklos 

bendruomenė 

nuotoliniu 

būdu - Zoom 

pagalba 

Iki 2022-02-11 registracija 

http://semiplius.lt  

Seminaras mokamas  

 

 

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


tema „Mokinių ugdymosi motyvacijos 

skatinimas“ (10 val.) 

Lektorė: A. Šarskuvienė 

2022 m. 

vasario  

14 - 15 d. 

9.00 val. 

 

 

Ilgalaikės kvalifikacijos programos 

„Pamokos kokybės tobulinimas: 

šiuolaikinės pamokos vadyba, sąlygų ir 

prielaidų aktyviam, savivaldžiam, 

personalizuotam kiekvieno mokinio 

mokymuisi sudarymas " (40 val.) II modulis 

tema „Mokinių ugdymosi motyvacijos 

skatinimas“ (10 val.) 

Lektorė: A. Šarskuvienė 

A. Pupininkienė Semeliškių 

gimnazijos 

pedagogų 

bendruomenė 

nuotoliniu 

būdu - Zoom 

pagalba 

Iki 2022-02-11 registracija 

http://semiplius.lt  

Seminaras mokamas iš 

„Kokybės krepšelis“ lėšų 

 

 

2022 m. 

vasario  

15 d. 

14.00 val. 

 

Ilgalaikės kvalifikacijos programos 

„Pamokos kokybės 

tobulinimas:  šiuolaikinės pamokos vadyba, 

sąlygų ir prielaidų aktyviam, savivaldžiam, 

personalizuotam kiekvieno mokinio 

mokymuisi sudarymas"  (40 val.) III 

modulis ttema „Įtraukusis ugdymas - 

mokykla visiems ir kiekvienam“ (10 val.). 

Lektorė: A. Šarskuvienė 

A. Pupininkienė Elektrėnų sav. 

Vievio Jurgio 

Milančiaus 

pradinės 

mokyklos 

bendruomenė 

nuotoliniu 

būdu - Zoom 

pagalba 

Iki 2022-02-11 registracija 

http://semiplius.lt  

Seminaras mokamas  

 

 

2022 m.  

vasario 14/18 

d. 

13.30 /9.00 

val. 

Ilgalaikės programos „Besimokanti 

bendruomenė: skaitmeninio švietimo 

link“ 

I modulis. Skaitmeninės pedagogo 

kompetencijos: informacijos valdymas, 

komunikavimas. Skaitmeninio 

raštingumo problemų sprendimas.  

Lektorė: Ingrida Kupčiūnienė, informacinių 

technologijų mokytoja 

J. Grisiūnienė 

V. Stanislovaitienė 

 

Elektrėnų sav. 

Elektrėnų 

pradinės 

mokyklos 

mokytojai 

Taikos g. 15, 

Elektrėnai 

Iki 2022-02-11 registracija 

sistemoje http://semiplius.lt 

 

  

 

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


2022 m.  

vasario 22 d. 

14.00 val. 

Užsienio kalbų mokytojų gerosios 

patirties sklaida tema „Įtraukusis 

ugdymas“ 

A. Pupininkienė 

V. Špiliauskaitė 

Užsienio kalbų 

(anglų, 

vokiečių) 

mokytojai 

nuotoliniu 

būdu - Zoom 

pagalba 

Iki 2022-02-28 registracija 

http://semiplius.lt  

Iki 2022 m. vasario 11 d. 

atsiųsti pranešėjo vardą, 

pavardę, pranešimo temą  

el. p.: 

ala.pupininkiene@espc.lt  

2022 m. 

vasario 23 d. 

13.00 val. 

 

Ilgalaikės kvalifikacijos programos 

„Įtraukiojo ugdymo kokybės tobulinimas 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ (40 val.) 

I modulis tema „Įtraukusis ugdymas 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ (10 val.) 

A. Pupininkienė Vaikų lopšelio – 

darželio 

„Eglutė“ 

pedagogų 

bendruomenė 

nuotoliniu 

būdu - Zoom 

pagalba 

Iki 2022-02-22 registracija 

http://semiplius.lt  

Seminaras mokamas 

 

I modulio tęsinys vyks 2022-

03-02 

2022 m.  

vasario 25 d. 

13.00 val. 

Vaikų  turizmo renginių vadovo 

mokymai. 

Lektorius: Saulius Zabulėnas,  

UAB  „Verslo Aljansas“  Vilniaus skyriaus 

direktorius 

J. Grisiūnienė 

 

Elektrėnų sav. 

švietimo įstaigų 

bendruomenė 

Nuotoliniu 

būdu, Zoom 

pagalba 

Kaina asmeniui: 12 Eur. 

Pateikti prašymus iki  2022-

02-17 el.paštu: 

jurgita.grisiuniene@espc.lt 

Programą 

planuojame 

įgyvendinti 

kovo – 

balandžio 

mėn. 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Efektyvūs pagalbos įrankiai 

karjeros specialistams ir klasių vadovams 

ugdant mokinių karjeros kompetencijas“ 

(40 val.)  išankstinė registracija. 

I -IV modulių temos: 

I modulis -  „Mokinių karjeros planavimo ir 

karjeros įgyvendinimo kompetencijų 

ugdymo galimybės. Praktiniai patarimai ir 

pagalba karjeros specialistams“ (10 val.); 

II modulis – „Ugdomasis konsultavimas 

kaip pagalbos priemonė karjeros specialisto 

darbo efektyvinimui“; 

III modulis – „Pagalbos mokiniams būdai ir 

formos planuojant mokinių stojimo procesą į 

užsienio aukštąsias mokyklas“ 

A. Pupininkienė 

 

Lietuvos 

švietimo įstaigų 

karjeros 

specialistai, 

klasių 

auklėtojai, 

pedagogai 

Planuojama 

įgyvendinti 

nuotoliniu 

būdu - Zoom 

pagalba 

Programos įgyvendinimo 

datas paskelbsime švietimo 

įstaigų elektroninio pašto 

adresais ir SEMI+  

 

 

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


IV modulis – „Kaip padėti mokiniams 

tvirčiau žengti į darbo rinka? Tinkantys 

metodai, žaidimai, simuliacijos“ 

Lektoriai: jungtinė lektorių grupė iš 

Lietuvos karjeros specialistų asociacijos. 

METODINIAI PASITARIMAI 
2022 m. 

vasario 7 d. 

15.00 val. 

Matematikos mokytojų nuotolinis 

metodinis pasitarimas dėl olimpiadų 

organizavimo 

J. Grisiūnienė  

A. Stančikaitė 

Matematikos 

mokytojai.  

Nuotoliniu 

būdu, Zoom 

pagalba 

Registruotis 

http://semiplius.lt 

Nuoroda į nuotolinį 

susitikimą bus atsiųsta 

visiems užsiregistravusiems 

asmenims. 

2022 m.  

vasario 10 d. 

14.00 val. 

Technologijų mokytojų metodinio būrelio 

pasitarimas dėl 2022 m. veiklos plano 

papildymo ir olimpiados įgyvendinimo 

A. Pupininkienė Technologijų 

mokytojai 

Nuotoliniu 

būdu Zoom 

pagalba 

Iki 2022-02-22 registruotis 

http://semiplius.lt      

2022 m. 

vasario 11 d. 

15.00 val. 

Gamtos mokslų mokytojų nuotolinis 

metodinis pasitarimas dėl STEAM 

olimpiados organizavimo 

J. Grisiūnienė  

I. Balandė 

5-8 kl. 

chemijos, 

fizikos, 

biologijos 

mokytojai.  

Nuotoliniu 

būdu, Zoom 

pagalba 

Registruotis 

http://semiplius.lt 

Nuoroda į nuotolinį 

susitikimą bus atsiųsta 

visiems užsiregistravusiems 

asmenims. 

2022 m. 

vasario 17 d. 

16.00 val. 

Socialinių mokslų mokytojų nuotolinis 

metodinis pasitarimas dėl olimpiados 

organizavimo 

J. Grisiūnienė  

V. Jodkė 

10-12 kl. 

istorijos 

mokytojai 

Nuotoliniu 

būdu, Zoom 

pagalba 

Registruotis 

http://semiplius.lt  

Nuoroda į nuotolinį 

susitikimą bus atsiųsta 

visiems užsiregistravusiems 

asmenims.     

2022 m.  

vasario 17 d. 

14.00 val. 

Asmenų, atsakingų už mokinių ugdymą 

karjerai metodinis pasitarimas. 

Dienotvarkė: 

- Spotiself sistemos pristatymas; 

- Profesinio orientavimo sistemos reformos 

aptarimas; 

 - 2021 m. UKSIS duomenų aptarimas; 

- kiti aktualūs klausimai 

A. Pupininkienė Asmenys, 

atsakingi už 

mokinių 

ugdymą karjerai 

švietimo 

įstaigose 

Nuotoliniu 

būdu Zoom 

pagalba 

Iki 2022-02-15 registruotis 

http://semiplius.lt     

 

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


OLIMPIADOS, KONKURSAI, VARŽYBOS, PARODOS, KITI RENGINIAI 
2022 m.  

vasario 1 d. 

14.00 val.  

  

Mokinių, dalyvavusių Lietuvių kalbos ir 

literatūros olimpiadoje,  darbų vertinimas 

A. Pupininkienė 

 

Vertinimo 

komisija 

Elektrėnų 

švietimo 

paslaugų centro 

direktoriaus 

2022 m. sausio 

13 d. patvirtinta 

įsakymu Nr. 

1VT – 6                                                                                                                                                                                                       

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų 

centro 307 ir 

308 kab. 

 

2022 m.  

vasario 1 d. 

12.00 val.  

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 

Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų  

9 – 12 kl. mokiniams (II etapas) 

A. Pupininkienė 

 

9-12 kl. 

mokiniai 

 

Saulės g. 30, 

„Versmės“ 

gimnazija  

 

2022 m.  

vasario 1 d. –

vasario 28 d. 

Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokinių 

darbų paroda  

A. Pupininkienė 

M. Kuzmenkovienė 

 

Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijos 

mokinių darbai 

 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų 

centras, II 

aukštas 

Kviečiame į parodą ! 

2022 m.  

vasario 2 d. 

9.00 val.  

  

Vokiečių kalbos konkursas 8 kl. 

mokiniams (II etapas) 

A. Pupininkienė 

 

8 kl. mokiniai, 

vertinimo 

komisija 

Elektrėnų 

švietimo 

paslaugų centro 

direktoriaus 

2022 m. sausio 

13 d. patvirtinta 

įsakymu Nr. 

1VT-8 

Šviesos g. 4A 

Vievio 

gimnazija 

Dėl mokinių pavėžėjimo 

kreiptis į metodininkę A. 

Pupininkienę tel: 8 528 

39826 

2022 m. 

 vasario 4 d. 

9.00 val. 

Anglų kalbos konkursas 9 - 10 kl. 

mokiniams 

A. Pupininkienė 

 

9 - 10 kl. 

mokiniai, 

vertinimo 

komisija 

Elektrėnų 

„Versmės“ 

gimnazijoje, 

adresu Saulės 

 



Elektrėnų 

švietimo 

paslaugų centro 

direktoriaus 

2022 m. sausio 

19 d. patvirtinta 

įsakymu Nr. 

1VT - 14 

g. 30, 

Elektrėnai 

2022 m. 

vasario 8 d. 

14.00 val. 

Lietuvos mokinių fizikos olimpiados II-ojo 

etapo darbų vertinimas 

J. Grisiūnienė 

L. Ališauskienė 

Vertinimo 

komisija 

Švietimo 

paslaugų 

centras, 

Rungos g. 5, 

Elektrėnai 

 

2022 m.  

vasario 9 d.  

10.00 val. 

Elektrėnų savivaldybės 5 – 12 klasių 

mokinių meninio skaitymo konkurso  

II – ąsis 

etapą 

A. Pupininkienė Vertinimo 

komisija 

Elektrėnų 

švietimo 

paslaugų centro 

direktoriaus  

2022 m. sausio 

13 d. įsakymu 

Nr. 1VT - 5 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų 

centras, 208 

kab., 

Elektrėnai 

Iki 2022 m. vasario 3 d. 

atsiųsti geriausių skaitovų 

vaizdo įrašų nuorodas 

Meninio skaitymo konkurso 

II etapui. Nuorodas siųsti 

elektroniniu paštu 

ala.pupininkiene@espc.lt  

metodininkei A. 

Pupininkienei. 

2022 m.  

vasario 10 d. 

9.00 val. 

Rusų kalbos (užsienio) olimpiados 10 -11 

klasių mokiniams II etapas  

V. Pranckevičienė Registruoti 10-

11 klasių 

mokiniai. 

Vertinimo 

komisija 

Švietimo 

paslaugų 

centro 

posėdžių salė 

Rungos g. 5 

Dalyvių sąrašus pateikti el.p. 

vida.pranckeviciene@espc.lt . 

iki vasario 7 d. Olimpiados 

nuostatus galite rasti 

paspaudę šią nuorodą: 

https://www.lmnsc.lt/rusu_k_

/  

2022 m.  

vasario 11 d. 

9.00 val. 

70-oji Lietuvos mokinių matematikos 

olimpiada (9-12 kl.) 

J. Grisiūnienė 

Matematikos 

mokytojai 

9-12 kl. 

mokiniai 

Nuotoliniu 

būdu 

Iki 2022-02-03 dalyvių 

sąrašus, patvirtintus švietimo 

įstaigos vadovo parašu ir 

nuskanuotus,  atsiųsti el. p. 

jurgita.grisiuniene@espc.lt  

Paraiškos forma pridedama 

prie EŠPC plano priedų 

mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
mailto:vida.pranckeviciene@espc.lt
https://www.lmnsc.lt/rusu_k_/
https://www.lmnsc.lt/rusu_k_/
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt


Iki 2022 m. 

vasario 15 d. 

Pateikti geriausius mokinių darbus Word 

formatu Tarptautinio jaunimo epistolinio 

rašinio konkursui 

A. Pupininkienė Švietimo 

įstaigos 

Rungos g. 5, 

Švietimo 

paslaugų 

centras 

Darbus word formatu 

atsiųsti elektroniniu paštu 

ala.pupininkiene@espc.lt 

metodininkei Alai 

Pupininkienei   

2022 m.  

vasario 21 d. 

14.00 val. 

Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio 

konkurso darbų vertinimas. 

A. Pupininkienė Vertinimo 

komisija 

Nuotoliniu 

būdu Zoom 

pagalba 

Nuoroda bus išsiųsta 

vertinimo komisijos narių 

asmeniniais el. pašto 

adresais 

2022 m.  

vasario 21 d. 

9.00 val. 

6-oji Lietuvos 5-8 kl. mokinių STEAM 

(Gamtos mokslų-biologijos) olimpiada 

J. Grisiūnienė 

Gamtos mokslų 

dalykų mokytojai  

5-8 kl. mokiniai Nuotoliniu 

arba 

kontaktiniu 

būdu. 

Informacija 

bus pateikta 

atskiru raštu 

Iki 2022-02-10 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.  

vasario 22 d. 

9.00 val. 

5-8 kl. mokinių matematikos olimpiada J. Grisiūnienė 

Matematikos 

mokytojai 

5-8 kl. mokiniai Nuotoliniu 

arba 

kontaktiniu 

būdu. 

Informacija 

bus pateikta 

atskiru raštu 

Iki 2022-02-14 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.  

vasario 24 d. 

9.00 val. 

31-oji Lietuvos mokinių istorijos 

olimpiada (10-12 kl./II-IV gimnazijos kl.) 

J. Grisiūnienė 

Istorijos mokytojai 

10-12 kl. 

mokiniai 

Nuotoliniu 

arba 

kontaktiniu 

būdu. 

Informacija 

bus pateikta 

atskiru raštu 

Iki 2022-02-15 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.  

vasario 26 d.  

11.00 val. 

50-osios jaunųjų matematikų varžybos J. Grisiūnienė 

Matematikos 

mokytojai 

Registruoti 

mokiniai 

Bus paskelbta 

tinklapyje 

www.sa.vu.lt  

Dalyvių sąrašus pateikti iki 

2022-02-24 el.p. 

jurgita.grisiuniene@espc.lt  

mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt
http://www.sa.vu.lt/
mailto:jurgita.grisiuniene@espc.lt


2022 m.  

vasario 28 d. 

10.00 val. 

 

Bendrojo ugdymo bei meno mokyklų 

mokinių dailės olimpiados II etapas 

A. Pupininkienė 

 

 8 – 12 kl. 

mokiniai 

Semeliškių g. 

40, Vievis 

Vievio meno 

mokykla, 

dailės skyrius 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iki 2022-02-21 dalyvių 

sąrašus atsiųsti el. paštu: 

ala.pupininkiene@espc.lt    

Dalyvių forma pridedama 

ŠVIETIMO PAGALBA, KONSULTAVIMAS 

2022 m. 

vasario 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 

švietimo įstaigomis/tėvais 

(globėjais). 

Kontaktinis asmuo:  

G. Mačionienė 

Tel.: (8-528) 39 784. 

2022 m.  

vasario 3 d. 

Dalyvavimas Elektrėnų sav. Semeliškių 

vaikų darželio ,,Gandriukas“ Vaiko 

gerovės komisijos posėdyje. 

G. Mačionienė, 

L. Baranauskienė 

 

Semeliškių 

vaikų darželio 

,,Gandriukas“ 

vaikai, tėvai, 

pedagogai. 

Semeliškių 

vaikų darželis 

,,Gandriukas“

.   

Kontaktiniai asmenys:  

G.Mačionienė, 

L.Baranauskienė 

Tel.: (8-528) 39 784. 

 

2022 m.  

vasario 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 

psichologinėj

e tarnyboje 

arba 

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 

 

mailto:ala.pupininkiene@espc.lt
mailto:gintare.macioniene@espc.lt
mailto:ingrida.puroniene@espc.lt
mailto:aliona.sasnauskiene@espc.lt


TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (toliau - TAU) RENGINIŲ GRAFIKAS 

SVEIKOS GYVENSENOS IR DVASINIO TOBULĖJIMO FAKULTETAS 
Kuratorė Jurgita Grisiūnienė, tel.39 826, el.p. jurgita.grisiuniene@espc.lt 

2022 m.  

vasario  

2, 9, 23 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. 

vasario 8 d. 

11.00 val. 

Paskaita „Kaip pagerinti imunitetą ir 

apsisaugoti nuo virusinių susirgimų"  

Lektorius G. Grigelis 

 

Atsakingas asmuo: 

O. Ašakienė 

J. Grisiūnienė 

Tel: 8 528 39826 

jurgita.grisiuniene@

espc.lt  

TAU studentai Švietimo 

paslaugų 

centras, 

Rungos g. 5, 

Elektrėnai 

Renginys nemokamas 

ŽMOGAUS SOCIALINĖS APLINKOS, KRAŠTOTYROS IR TURIZMO FAKULTETAS 

Kuratorė Vida Pranckevičienė, tel. 39 826, 8 686 38 404, el.p. vida.pranckeviciene@espc.lt 
2022m.  

vasario 23 d. 

15.00 val. 

 

Paskaitų ciklas „20 a. Lietuvos istorijos 

klausimai“. Lektorė, humanitarinių mokslų 

docentė, dr. Vida Kniūraitė, 

V. Pranckevičienė TAU studentai Švietimo 

paslaugų 

centro 

posėdžių salė 

Rungos g. 5 

 

KULTŪROS IR MENŲ FAKULTETAS 

Kuratorė Ala Pupininkienė, tel. 39 826, el. p. ala.pupininkiene@espc.lt   

2022-02-24 

10.00 val. 

išvykstame 

nuo EŠPC 

kiemelio 

Edukacinė kelionė į Iliuzijų muziejų ir 

Vilniaus muziejų 

 

 

A. Pupininkienė TAU studentai Vokiečių g. 6 

ir 8, Vilnius 

Dalyvių skaičius – 19. 

Turėti su savimi pensininko 

pažymėjimą ir galimybių 

pasą 

INFORMACIJA 
Data, laikas Veiklos pavadinimas Atsakingas Pastabos 

Iki  

2022 m. 

vasario  22 d. 

Pateikti Mokymo lėšų panaudojimo už 

2021 m. ataskaitą  

V. Pranckevičienė Ataskaitos forma bus pateikta el. paštu 

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


 

MOKYKLOS REKVIZITAI 

 

 

_____________________________________________ gimnazijos/mokyklos mokinių, 

dalyvausiančių   ____________________________ olimpiados II etape sąrašas 

 

 

5 –8 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Mokinio asmeninio 

elektroninio pašto 

adresas, telefono nr., 

gimimo data 

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)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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, telefono nr., 

gimimo data 

Klasė Mokinį paruošusio 

mokytojo vardas, pavardė 

(kvalifikacija) 

     

     

     

 

11 – 12 klasių mokinių amžiaus grupės dalyviai: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, pavardė Mokinio asmeninio 

elektroninio pašto 

adresas, telefono nr., 

gimimo data 

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)   



 

 

MOKYKLOS REKVIZITAI 
 

 

_______________________________mokyklos/gimnazijos/meno mokyklos mokinių, 

dalyvausiančių dailės olimpiados II - ajame etape, sąrašas 

 

 

 

8 – 10 klasių mokinių amžiaus grupė 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, 

pavardė, el. pašto 

adresas, tel. Nr., 

mokykla 

Klasė 

bendrojo 

ugdymo 

mokykloje 

Klasė Darbo pavadinimas Darbo vadovo 

vardas, pavardė, el. 

pašto adresas, tel. 

Nr. 

      

      

      

 

 

11 – 12 klasių mokinių amžiaus grupė 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas, 

pavardė, el. pašto 

adresas, tel. Nr., 

mokykla 

Klasė 

bendrojo 

ugdymo 

mokykloje 

Klasė Darbo pavadinimas Darbo vadovo 

vardas, pavardė, el. 

pašto adresas, tel. 

Nr. 

      

      

      

 

Darbo pristatymui (pateikimui) reikalinga įranga: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Informaciją pateikė:                                                        ______________________________                                                           

Kontaktinis tel. Nr., el.pašto adresas:   (vardas, pavardė)      

 

 

 

Mokyklos vadovas                             A. V.                              ______________________________ 

                                                                                                                    (vardas, pavardė)     

 

 

 

 

 

 

 


